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INLEIDING
Het Grote Verhaal van onze Moderne Tijd: volksverheffing maakt 
een middenklassenmaatschappij mogelijk

1. Onze moderne middenklassenmaatschappij
In de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw bleek een 
'middenklassenmaatschappij' te zijn ontstaan: een samenleving waarin, 
iedere generatie opnieuw, individuen zich door eigen inspanning een 
plaats op de maatschappelijke ladder konden, mochten, maar ook 
moesten verwerven. Niet langer bepaalde geboorte maar de eigen 
verdienste de relatieve positie van een individu in de samenleving.

De middenklassenmaatschappij was mogelijk geworden door het 
welslagen van een met man en macht nagestreefde verheffing van het 
doorsnee levenspeil der bevolking. Rond 1960 beschikte vrijwel iedereen 
over het materieel welvaren dat nodig was om, gegeven een zeker talent 
en een zeker doorzettingsvermogen, door middel van opleiding hogerop te 
komen. Helaas, zo rond 1970 begonnen hoger opgeleiden in de Verenigde 
Staten geleidelijkaan hun eigen kroost zodanig te bevoordelen dat een 
klasse van bevoorrechten in het verschiet kwam te liggen: een klasse 
waartoe de kinderen van minder fortuinlijke landgenoten nauwelijks nog 
konden doordringen.

In deze dissertatie maak ik inzichtelijk hoe het Westen naar de 
middenklassenmaatschappij van rond 1960 is gegroeid, alsook dat deze 
maatschappij na 1970 met name in de V.S. in gevaar is gekomen; 
bovenal laat ik zien dat de middenklassenmaatschappij gered kan worden 
door ernst te maken met 'geestelijke volksverheffing'.

2. Het Westen in de moderne tijd
In dit betoog versta ik onder 'het Westen' de landstreken waar anno 2012 
een beperkt, welbepaald aantal nationale staten is gevestigd. Tot het 
Westen reken ik in Europa de gebieden van de huidige staten Zweden, 
Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Frankrijk, België, 
Nederland, en het Verenigd Koninkrijk. In Noord-Amerika maken de 
Verenigde Staten het Westen uit. De verschillen tussen al deze naties zijn 
ontegenzeggelijk behoorlijk groot: in taal, geschiedenis, en in zeden, 
gewoonten en gebruiken is veel aan te wijzen wat hen scheidt. Toch 
hebben al deze gebieden ook veel gemeen: zij zijn na 1750 namelijk alle 
'modern' geworden; beslist niet op dezelfde wijze, maar wel in een 
redelijk gelijk opgaand tempo. Het 'Westen', dat is het 'moderne Westen'.

Voor de Europese geschiedenis wordt doorgaans een periodisering 
gehanteerd, die leert dat de Oudheid een periode zou zijn geweest die liep 
tot circa de zesde eeuw na Christus, gevolgd door Middeleeuwen die zich 
van de zesde tot ongeveer de zestiende eeuw zouden hebben uitgestrekt, 
waarna van de zestiende tot halverwege de twintigste eeuw de Moderne 
Tijd gevolgd zou zijn, een tijd die - let wel - op haar beurt zo rond 1950 
zou zijn afgelost door de huidige, zogenaamd 'postmoderne' periode. In 
deze periodisering kan ik mij niet vinden. Ik volg liever de Nijmeegse
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historicus Peter Raedts (geb. 1948). Raedts verdeelt de Europese 
geschiedenis in drie tijdvakken: de Oudheid, een periode die tot ongeveer 
het jaar 1000 loopt; de Middeleeuwen, die van het jaar 1000 tot, nota 
bene, ongeveer 1800 lopen; en de Moderne Tijd, die rond 1800 begint en 
tot op heden voortduurt.1. In Raedts' periodisering kan ik mij goed vinden, 
ten minste: als we de geschiedenis van de moderne tijd mogen laten 
beginnen met de Amerikaanse Revolutie van 1775. Nemen we nog iets 
van de voorgeschiedenis van deze Revolutie mee, dan zouden we kunnen 
zeggen dat de 'moderne tijd' zo ongeveer rond het midden van de 
achttiende eeuw is begonnen. Volgen we deze alternatieve periodisering, 
dan zijn de Verenigde Staten de Westerse geschiedenis als het ware direct 
als 'moderne Westerse natie' binnengestapt.

De vraag die uiteraard gesteld moet worden, is hoe de 'moderne 
tijd' het best gekarakteriseerd kan worden. Persoonlijk zou ik de moderne 
tijd willen definiëren als het tijdvak waarin de Franse Revolutie in 
verbinding met de Industriële Revolutie de voorwaarden heeft geschapen 
voor precies dat'moderne' leven, dat nog altijd ons leven is. Dit leg ik in 
de volgende paragrafen nader uit, waarbij ik de geschiedenis van de 
naties van het Europese Westen als maatgevend hanteer.

3. Twee 'Grote Verhalen' van onze moderne tijd: twee Revoluties
Wie modern leeft, mag de Fransen die in de jaren 1789-1791 revolutie 
maakten, danken voor het feit dat zij met de wurggreep van kleinere 
gemeenschappen als dorpen, gilden en broederschappen hebben 
afgerekend: immers hierdoor is het mogelijk geworden dat wij, modernen, 
als relatief onafhankelijke individuen, ieder voor zich, in belangrijke mate 
onze eigen levensloop kunnen bepalen. Wie modern leeft, mag ook de 
Engelse handelaren, grootgrondbezitters, handwerkers en arbeiders van 
eind 18e, begin 19e eeuw dankbaar zijn: zij maakten een Industriële 
Revolutie mogelijk, waardoor nu iedereen in het Westen, en in 
toenemende mate ook elders op de planeet, een mate van welstand 
geniet die voorheen enkel aan elites was vergund. Overigens geef ik 
onmiddellijk toe dat wij, Westerlingen van begin 21e eeuw, niet langer een 
onafhankelijk individu kunnen of willen zijn op de precieze wijze die onze 
voorvaderen uit de 18e, 19e of zelfs maar 20e eeuw voor ogen stond, en ik 
geef ook toe dat industrieel geproduceerde welstand bewezen 
schaduwkanten kent, maar toch: de relatieve vrijheid die wij genieten om 
ons leven naar eigen smaak in te richten, en de nog altijd wereldwijd 
groeiende materiële welstand die deze vrijheid voor steeds meer mensen 
op onze planeet mogelijk maakt, - ik maak me sterk dat niemand hiervan 
werkelijk afstand kan of wil nemen. Terug in de tijd beweegt niemand, 
maar ook een andere richting is niet bereisbaar: we kunnen ons niet als 
het ware over de beide Revoluties heen zetten, en in een imaginair 
toekomstland spelen dat we 'postmodernen' zijn: 'voorbij' aan 
individualisme en 'voorbij' aan de industriële samenleving. Zeker: de

1 Peter Raedts, De ontdekking van de Middeleeuwen. Geschiedenis van een illusie (Amsterdam, 
2011), p. 354-356.
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beide revoluties zijn 'voorbij' in die zin dat ze in het verleden liggen en we 
intussen veel hebben bijgeleerd, maar toch bepalen zij ons nog net zozeer 
als, om eens wat voorbeelden uit langer vervlogen tijden te nemen, het 
christendom en de boekdrukkunst.

Het kan zijn dat ik niet goed begrepen heb wat nu bedoeld wordt 
met de term 'postmodern'. Misschien gaat het wel niet om een 
periodisering van de geschiedenis. Wellicht dat ik mij samen met de 
Franse denker Jean-Frangois Lyotard (1924-1998) moet inbeelden dat de 
tijd der 'Grote Verhalen' (métarécits) voorbij is? 2. Het spijt me, maar dat 
wil er bij mij niet in.3 Weliswaar is de tijd van de grote 19e en 20e eeuwse 
ideologieën voorbij, maar dat is geen reden om 'ongeldig' te stempelen op 
het Grote Verhaal van de Franse Revolutie, dat het verhaal is - nogmaals 
- van de bevrijding van het individu uit de ketenen van al te nauwe 
gemeenschapsbanden; het is geen reden ook om voorbij te gaan aan het 
even Grote Verhaal van de Industriële Revolutie, dat het verhaal is van de 
bevrijding van het doorsnee individu uit de banden van materiële nood en 
een aan slavernij grenzende arbeid. Ik geef toe: bepaalde interpretaties, 
bepaalde vervlechtingen van de beide grote verhalen zijn in discrediet 
geraakt, en terecht. De verhalen zelf blijven, evenwel. Laten we niet, al te 
makkelijk, 'postmodern' over de twee meest fundamentele omwentelingen 
in de recente geschiedenis heenspringen, maar er steeds opnieuw naar 
terugkeren, ze steeds opnieuw vertellen, zonder ideologisch te worden; 
we zullen zien, dat we onze eigen tijd pas dan werkelijk kunnen begrijpen. 
In het vervolg van deze inleiding laat ik zien dat de beide revoluties zich 
verbonden hebben in één enkel Groot Verhaal: dat van een brede 
beweging voor volksverheffing, die uiteindelijk de 
middenklassenmaatschappij mogelijk heeft gemaakt.

4. De Franse Revolutie en de bevrijding van het individu
Tot aan de moderne tijd -  tot circa 1750 dus - leefden vrijwel alle mensen 
in kleine, overzichtelijke gemeenschappen. Het individu werd door deze 
gemeenschappen sterk gevormd. Vormingswegen waren in de regel 
eenduidig vastgelegd: wie ridder moest worden, begon als schildknaap bij 
een gevestigd edelman aan zijn opleiding; wie bestemd werd tot bakker 
ging als gezel bij een meesterbakker aan de slag; wie het tot meester in 
de rechten diende te brengen, ging als student bij een gevestigd magister 
in de leer. De gegeven voorbeelden illustreren een belangrijk feit: een 
individu moest ridder worden of werd bestemd tot bakker. Vóór het 
moderne tijdperk koos een individu maar zelden zelf aan welk werk hij 
zijn krachten wijden zou; hij werd door anderen aan een 
werkgemeenschap toevertrouwd. Het was in de meeste gevallen de 
familie die bepaalde dat een jonge mens ridder of juist bakker worden 
zou, en hem in de geëigende leer deed. Pas in de loop van de 18e eeuw

2 Jean-Frangois Lyotard, La condition postmoderne (Paris, 1979), in de Introduction.
3 Dat wil er bij de meeste mensen niet in, zo constateert Peter Raedts: "Mensen kunnen niet zonder 
grote verhalen, zij voelen zich bekocht als niet ergens een rode draad getrokken kan worden door 
de vele tegenstrijdige en chaotische ervaringen van alledag."; zie: Raedts, De ontdekking van de 
Middeleeuwen, p. 30.
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veranderde dit, toen de idee zich van de geesten meester maakte dat 
voor de alomvattende nationale gemeenschap de familie4 en alle overige 
kleinere gemeenschappen moesten wijken.

Het individu dat in de 18e eeuw het voorrecht genoot om tot de 
hogere standen te behoren, wilde niet langer onmondig in traditionele, 
door de gemeenschappen van weleer doorgegeven vormen van 
beschaving onderduiken; het wilde voortaan, als een met rede begiftigd 
wezen, in staat worden geacht om zelf te kiezen en te oordelen. De vele 
middeleeuwse kleine kringen van gilde, dorp, stadswijk, stand en 
familiegroep werden, met hun beperkte horizonten, als al te beknellend 
gevoeld. Waar het familieverband voorheen vrijwel onweersproken een 
huwelijk met iemand van 'lagere geboorte' veroordeeld en verhinderd 
had, eisten nu individuen het recht op om naar eigen inzicht en smaak, los 
van welke standsoverwegingen dan ook, een partner te kiezen. Waar 
overheidsdienaren voorheen zonder enige toelichting of verklaring 
vorstelijke besluiten hadden doorgezet, daar eisten nu mondige individuen 
dat regeringsvoornemens met redelijke argumenten werden 
gerechtvaardigd. Voortaan mocht de afzonderlijke mens, geleid door het 
licht van zijn eigen, individuele rede, zelf kennis over zijn wereld 
verzamelen, en op grond van die vermeerderde kennis ook verregaand 
zelf bepalen hoe hij met bepaalde personen, dieren, en objecten, naar 
eigen inzicht en vermogen, wilde omgaan. Strikt genomen, zoals de 
Franse revolutionairen het in hun Verklaring van de Rechten van de Mens 
en van de Burger in 1789 verwoordden, zijn mensen te beschouwen als 
wezens die vrij en gelijk in rechten worden geboren; zij mogen alles 
ondernemen wat zij maar willen, zolang zij daarbij de rechten van 
anderen maar niet aantasten.5

Het was de opkomende natie, steunend op een krachtig 
staatsapparaat, die de naar emancipatie hunkerende individuen in staat 
stelde om zich verregaand aan de knellende banden van kleinere kringen 
te ontdoen. Het individu mocht, als lid van zijn volk, als 'staatsburger', tot 
op zekere hoogte zijn eigen vorm, zijn eigen levensweg gaan bepalen. Het 
sterkst, het letterlijkst werd dit tot uitdrukking gebracht door de 
revolutionairen in Frankrijk, die onder meer in de befaamde nacht van de 
4e augustus 1789 de vermolmde feodale ordening omverwierpen, daarbij 
onder meer decreterend dat voortaan alle ambten voor alle burgers, 
zonder onderscheid naar geboorte, zouden openstaan, en dat de 
uitoefening van geen enkel nuttig beroep nog tot verlies van rang zou 
leiden.6

De Franse Revolutie bevrijdde het individu van al te knellende 
gemeenschapsbanden. Het is aan deze sociale omwenteling dat ik bij het 
begrip 'Franse Revolutie' wil denken, eerder dan aan de vreselijke 
verwikkelingen die zich na de zomer van 1792 in Frankrijk hebben 
afgespeeld. Overigens moeten we bedenken dat het vrij gemaakte

4 Ik bedoel uiteraard de oude patriarchaal georganiseerde familiegroep, niet het daarvoor in de 
loop van de 19e eeuw in de plaats gestelde, op sentimentele banden gestoelde kerngezin.
5 Zie de Déclaration, de artikelen 1 en 4.
6 Decreet van de Assemblée Nationale van 11 augustus 1789, artikel 11.
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individu in die tijd in eerste instantie een mens was die in de gunstige 
omstandigheid verkeerde tot een 'hogere stand' te behoren; alleen de 
bevoorrechte mens beschikte rond 1800 over voldoende vrije tijd en 
middelen om zich vrij te vormen en om naar eigen inzicht een levensweg 
te kiezen. Het was ten gevolge van een andere revolutie: die van 
grootschalige, machine-gedreven industrie, dat in de loop van de 19e en 
20e eeuw de voor een volwaardig individueel leven benodigde vrije tijd en 
materiële middelen in steeds wijder kring beschikbaar kwamen.

5. De Industriële Revolutie en de bevrijding van de mensheid
Terwijl in de jaren tussen 1795 en 1815 de Fransen onder aanvoering van 
Napoleon Bonaparte (1768-1844) op het continent van Europa de idee 
van de bevrijding van het individu in naam der natie verbreidden, daarbij 
voortbouwend, overigens, op de overal gekende 18e eeuwse Franse 
verlichtingsfilosofen, vergaarde op het Britse eiland de Industriële 
Revolutie stoom. De Engelse historicus Harold Perkin (1926-2004) heeft 
deze revolutie omschreven7 als één van de meest verregaande 
omwentelingen die ooit in de geschiedenis van de mensheid hebben 
plaatsgevonden. Hij wijst er op dat de Industriële Revolutie een totale 
omwenteling in de voor de mens beschikbare middelen van bestaan 
betekende. Een duizelingwekkende stijging van de menselijke 
productiviteit bleek mogelijk, met als gevolg een blijvende verhoging van 
de levensstandaard voor, in beginsel, alle mensen hier op aarde. De 
overgang naar het industriële tijdperk is volgens Perkin enkel maar te 
vergelijken met één eerdere grote productiviteitsrevolutie die in de 
menselijke geschiedenis heeft plaatsgevonden, namelijk de overgang van 
jagen en verzamelen naar geordende landbouw en veeteelt in de nieuwe 
steentijd (het neo-lithicum). Maar zelfs dan nog, zo gaat Perkin verder: de 
neolithische revolutie was welbeschouwd zeer beperkt in schaal, omdat de 
toen gerealiseerde productiviteitsverhoging enkel aan relatief kleine elites 
een beter bestaan toestond; de Industriële Revolutie daarentegen 
garandeert alle mensen op deze planeet een levensstandaard die vroeger 
enkel voor koningen was weggelegd. De Industriële Revolutie heeft de 
mensheid bevrijd uit de banden waarin zij door normale natuurlijke 
beperkingen was geslagen. Daarmee is zij veel meer dan alleen een 
omwenteling in het menselijk voorbrengingsapparaat: zij is, aldus nog 
altijd Perkin, in wezen een sociale revolutie zonder weerga. Graag voeg ik 
aan de analyse van Perkin nog toe wat ik eerder al gesteld heb, namelijk 
dat de Industriële Revolutie de Franse Revolutie vervolmaakt heeft in die 
zin, dat voortaan niet alleen voor leden van de elite, maar voor iedereen 
in het volk een bestaan als relatief onafhankelijk, redelijk welvarend 
individu mogelijk werd. Deze verbinding van de Industriële met de Franse 
Revolutie heeft mijns inziens tussen 1750 en 1950 het meest nadrukkelijk 
gestalte gekregen in een streven bij de voorhoede der toenmalige elites, 
naar wat zij 'volksverheffing' noemden.

7 Harold Perkin, The Origins o f Modern English Society (London, 1969), Chapter I: 'The More than 
Industrial Revolution', in het bijzonder p. 3-5.
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6. Volksverheffing: de twee Revoluties verbonden
Rond 1800 had of kreeg de nationale idee de burgerij van alle landen die 
ik eerder onder 'het Westen' heb geschaard, behoorlijk in haar greep. Het 
lidmaatschap van, en met name het dienen van de nationale 
gemeenschap behoorde het individu - ieder individu: van welke rang of 
stand ook - voortaan meer te beduiden dan het lidmaatschap van enige 
andere gemeenschap, of het daarbij nu ging om een gilde, stad of partij. 
Vooruitziende geesten, door de idealen van de Verlichting bezield, 
meenden dat het zaak was om ieder individu zijn talenten en vermogens 
optimaal ten dienste van de natie te laten ontwikkelen, ook als het in de 
'geringere volksklasse' was geboren. In de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden hadden verlichte geesten daartoe in 1784 de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen in het leven geroepen. Deze vereniging 
('maatschappij') wilde onder de 'minvermogende burgers' uit de lagere 
volksklasse verlichting en beschaving verspreiden. Onder meer hulp bij 
een goede beroepskeuze leek de verlichters geboden, teneinde te 
voorkomen dat de kinderen van 'minvermogenden' en 'mingeoefenden' 
hun talenten zouden verspillen, tot nadeel van henzelf en van de natie.8 
De Nutsmaatschappij zette in het bijzonder in op verbetering van het 
lager onderwijs, dat zij als een werkelijk volksonderwijs wenste op te 
vatten. De vorming der ingezetenen, zo heette het in de Republiek, maar 
ook op talloze andere plaatsen in de beschaafde wereld voortaan, moest 
ten minste ten dele door de staat, in naam van de natie, verzorgd gaan 
worden. Alleen door volksopvoeding konden de individuen worden bevrijd 
uit de ketenen der alles bedillende, vaak eeuwenoude verbanden van 
gilde, stand en dorp; alleen zo konden individuen naar neiging en 
vermogen zelf de werkkring gaan kiezen, waarin zij het meest aan het 
algemeen welvaren dachten te kunnen bijdragen.

Zoals de stichters van de Maatschappij al snel ondervonden, was het 
denkbeeld van werkelijke vorming van 'den gemeenen man' eind 18e, 
begin 19e eeuw bepaald niet onomstreden. Ook de vooruitstrevende 
Zwitserse pedagoog en volksopvoeder Johann Heinrich Pestalozzi (1746- 
1827) moest dat tot zijn spijt vaststellen. Niet zonder humor constateert 
hij anno 1806 dat de diverse rangen en standen van de oude 
maatschappij de voordelen van de ongekende kennisvermeerdering der 
voorgaande eeuwen niet zomaar willen delen, hoe hoog zij hun nationale

8 Zo lezen we in de Gedenkschriften der Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, voor de eerste 
vijfentwintig jaren van haar bestaan (Amsterdam, 1809), op p. 80 : "In eenen staat, zamengesteld 
uit zoo veel verschillende soorten van bedrijvende ingezetenen, als ons Vaderland, is het 
ongetwijfeld aangenaam, zich een beroep te kiezen, overeenkomstig onze smaak en geaardheid. 
Dan, juist deze menigvuldigheid van keuze bedwelmt vaak het oordeel, vooral bij kinderen, nog ter 
schole gaande, of dezelve pas verlatende. De glansrijke zijde van eenigen stand slechts 
beschouwende, is hun nog ongeoefend oordeel tot een algemeen overzigt onbekwaam; ras 
ontwaren zij, na gedane keuze, verpligtingen, volstrekt strijdende met hunnen aanleg; en ziet 
daar! de jongeling van goede hoop wordt, daar hij op eene verkeerde plaats staat, een broddelaar, 
en de Maatschappij verliest een werkzaam Lid, dat, in plaats van hare lasten te helpen dragen, 
dezelve vermeerdert. Om den ouderen de droefheid dezer teleurstelling van hunne verwachting te 
besparen, om het geluk van werkzame menschen te bevorderen, en om den Staat nuttige burgers 
te schenken gaf de Maatschappij eenige kenmerken uit om de kinderen, volgens hunnen aard of 
genie, tot Ambachten of handwerken opteleiden.".
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gevoelens ook opspelen. Klaarblijkelijk wil iedere rang of stand werkelijke 
vorming en verlichting het liefst zoveel mogelijk tot de eigen kring 
beperken. Bovenal schijnt de gedachte dat het gewone volk, het 
'gepeupel', zou worden ingewijd in het intellectuele leven velen 
onaanvaardbaar toe; het volk zou dan immers maar aan zijn 
ondergeschikte positie gaan morrelen, en revolutie maken.9 Zo kon het 
dan komen, dat niettegenstaande een in de loop der 19e eeuw over heel 
Europa verbreide activiteit van welmenende dames en heren, strevend 
naar verheffing van het gewone volk door kennisoverdracht via scholen, 
geschriften en allerhande lezingen en gesprekken, toch, in het laatste 
kwart van de 19e eeuw, het algemene beeld nog altijd zeer ongunstig kon 
lijken. De belangrijke Nederlandse econoom en politicus M.W.F. Treub 
(1858-1931) zag in de jaren '90 van de 19e eeuw in ieder geval nog reden 
genoeg om de beter gesitueerden te kastijden. De Franse Revolutie, zo 
stelde Treub vast10, had aan het begin van de eeuw weliswaar alle 
denkbare hinderpalen voor de vrije uitoefening van individueel vermogen 
weggeruimd, maar dit pakte in de praktijk alleen ten gunste uit van 
diegenen die daadwerkelijk over noemenswaardig bezit beschikten: de 
leden van de 'hogere standen', de beter-gesitueerden. Wie in een 
maatschappelijk nederige positie geboren werd, wie, bovenal, van huis uit 
niet de beschikking over enig bezit verkreeg, moest zich door bezittenden 
de wet laten stellen, want hij kon niet terugvallen op gilden en 
aanverwante verbanden waarin vroeger samenwerking, onderlinge hulp 
en een gezamenlijk optreden op het maatschappelijk toneel mogelijk 
waren geweest. De theoretische gelijkheid voor de wet die de Franse 
Revolutie had gebracht was precies niet meer dan dat: een lege, zuiver 
theoretische gelijkheid, die in scherp contrast stond tot de feitelijke, alles 
overheersende ongelijkheid tussen arm en rijk. Het privaat initiatief van 
welmenende burgers alléén voldeed niet meer om aan de ongewenste 
situatie een einde te maken. Het was tijd, zo meende Treub, dat de staat 
ingreep ten bate van de zwakkeren, opdat niet alleen de talenten van de 
bezitters, maar ook de in het gewone volk breed sluimerende vermogens 
tot ontwikkeling konden komen, en dit dan tot voordeel van heel de natie. 
Immers: "Elke goede aanleg die door de ongunstige levensvoorwaarden in 
de lagere klassen verstikt wordt, beteekent een zuiver, onvermengd 
verlies voor de gemeenschap" 11.

7. De weg naar de middenklassenmaatschappij
Treub wijdt tegen het eind van de 19® eeuw een groot deel van zijn 
krachten aan een bestrijding van een bepaald soort liberalisme, dat in de 
praktijk al te eenzijdig, want alleen voor beter gesitueerden, de

9 Zie: Johann Heinrich Pestalozzi, Ein Cesprach über Volksaufklarung und Volksbildung (1806), 
opgenomen als p. 558-572 in: Johann Heinrich Pestalozzi, Werke, Band II, Gertrude Cepl- 
Kaufmann und Manfred Windfuhr hrsg. (München, z.j.).
10 Treub's redenering is te vinden in zijn opstel 'De staat en het eigendomsrecht' uit 1896, 
opgenomen als p. 136-185 in: M.W.F. Treub, Sociale Vragen. Verzamelde Opstellen (Haarlem, 
1904); zie met name p. 156-171.
11 Treub, Sociale Vragen, p. 177-178.
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ontwikkeling van individualiteit toestond.12 Hoe terecht het aan het eind 
van de 18e eeuw ook was, aldus Treub, dat onder de leus 'laissez faire' en 
in naam van individueel ondernemerschap de verstikkende gildemacht 
werd gebroken, niet goed te praten is het feit dat vervolgens, na de 
onderdrukking van de gilden, nagenoeg alle in ongunstige 
omstandigheden geboren individuen veroordeeld bleken tot nederige 
slavenarbeid ten faveure van diegenen die toevallig in goede, welvarende 
milieu's waren geboren, ook al sluimerden bij talloze 'laag' geborenen 
meer talenten en vermogens dan bij vele 'hoog' geborenen.

Het ideaal van Treub is duidelijk: hem staat een samenleving voor 
ogen waarin eenieder, ongeacht het milieu waarin hij toevallig geboren 
wordt, zijn aangeboren talenten naar beste vermogen kan en mag 
ontwikkelen, en waarin rang, stand en zelfs - zeer radicaal! - bezit enkel 
van merite, van verdienste afhangen, en van niets anders. Ieder lid van 
het volk dient te individualiseren; iedereen, ongacht zijn geboortemilieu, 
dient zijn talenten ten bate van de nationale gemeenschap te ontwikkelen. 
Treub realiseert zich overigens13 dat ook en juist in een samenleving 
waarin de meest begaafden de beste kans van slagen hebben, de 
sterkeren niet minder zullen heersen over de zwakkeren. Hij ziet hierin 
evenwel geen onoverkomelijk probleem, aangenomen ten minste dat de 
overheid de onderdrukking van de zwakkeren door de sterkeren krachtig 
tegengaat, en aangenomen ook dat een bevoorrechte positie uitsluitend 
aan natuurlijke begaving alsmede verdienste en niet aan geboorte is 
gekoppeld. Aangezien de kinderen van de op enig moment bevoorrechten 
minder begaafd kunnen zijn, is het in Treub's ideale samenleving in ieders 
belang - ook dat van de bevoorrechten - om de minder begaafden, 
minder geslaagden een behoorlijk bestaan te gunnen. Alleen zo kan 
iedereen er zeker van te zijn dat de eigen kinderen, ongeacht de rang of 
bezitsstand van hun ouders, eventuele talenten ten volle kunnen 
ontwikkelen. Kort en goed: bevoorrechting in de nieuwe maatschappij, de 
onderverdeling in rangen en standen, dit alles dient volgens Treub niet 
meer van geboorte in enige bezitsstand, maar enkel nog van individueel 
talent en individuele verdienste af te hangen. Het ideaal van Treub 
behelst, daarmee, expliciet een klasseloze maatschappij; in zijn eigen 
woorden: "meer en minder bevoorrechte individuen zullen er steeds zijn, 
meer en minder bevoorrechte klassen behoeven er niet altijd te blijven". 14

Treub's ideaal werd in de jaren '50 en '60 van 20e eeuw bij 
benadering mogelijk, op grond van een geslaagde materiële 
volksverheffing. Een nieuw soort maatschappij ontstond, waarin vrijwel 
iedereen tot de 'middenklassen' behoorde. In de Westerse 
'middenklassenmaatschappijen' van na 1950 werd inderdaad de positie 
van een individu niet langer meer door geboorte, maar door individuele 
verdienste bepaald.

12 Deze paragraaf op basis van twee opstellen van Treub: 'Darwinisme en Socialisme' uit 1894 en 
'De staat en het eigendomsrecht' uit 1896. De beide opstellen zijn opgenomen, als respectievelijk 
pp 1-56 en pp 136-185 in Sociale Vragen.
13 In het opstel 'De staat en het eigendomsrecht'; zie in Sociale Vragen met name p. 178-181.
14 Op. cit., p. 179.
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8. Het moderne Westen en de rest van de wereld
Als het typisch 'modern' is om, in een combinatie van het beste van de 
Franse Revolutie en van de Industriële Revolutie, dat wil zeggen: door 
middel van materiële volksverheffing, een middenklassenmaatschappij tot 
stand te brengen, dan kunnen we gerust stellen dat na de Tweede 
Wereldoorlog de landen die ik eerder, in paragraaf 2, tot het 'Westen' heb 
gerekend, vanuit hun gedeelde geschiedenis inderdaad 'typisch modern' 
zijn.

Tegenwoordig zijn steeds meer naties 'modern' in de zin dat zij de 
materiële verheffing van het volk naar Westers model - bij wijze van 
'import' -  nastreven, daarbij doorgaans ook iets van een 
'middenklassenmaatschappij' realiserend. Toch behoren dergelijke naties 
daarmee niet ineens tot het Westen. Het moderne Westen is en blijft het 
kerngebied waarin na 1750 idee en praktijk van 'volksverheffing' vorm 
hebben gekregen. En er is meer: terwijl grote delen van de wereld zich op 
ten minste een imitatie van de Westerse materiële volksverheffing hebben 
gestort, maakt het Westen zelf zich op - of zou het Westen zich op 
moeten maken -  voor een volgende stap: voor de realisatie namelijk van 
de weliswaar na de jaren '60 van de 20e eeuw in het slop geraakte, maar 
voor het voortbestaan van de middenklassenmaatschappij niet minder 
wezenlijke geestelijke volksverheffing.

9. Een nieuwe tweedeling: hoger versus lager opgeleiden
Kijken we nog eens goed naar de jaren '60 van de vorige eeuw: de tijd 
waarin de middenklassenmaatschappij dankzij een geslaagde materiële 
volksverheffing in het Westen definitief vorm aannam. In de 
middenklassenmaatschappij ging het lidmaatschap van een klasse niet 
langer van generatie op generatie over, maar was het voortaan, iedere 
generatie opnieuw, het resultaat van de talenten en inspanningen der 
afzonderlijke individuen. Met name een voor alle leden van het volk vrij 
toegankelijk onderwijsstelsel fungeerde als de weg bij uitstek waarlangs 
individuen zich maatschappelijk omhoog konden werken. Helaas werd de 
middenklassenmaatschappij in Amerika reeds kort na haar ontstaan 
bedreigd. Na circa 1970 slaagden hoger opgeleiden in de Verenigde 
Staten er namelijk in om zich steeds nadrukkelijker van de maatschappij 
af te zonderen. Het lukte hen om het lidmaatschap van de eigen klasse 
vrij exclusief op het eigen nageslacht over te dragen. Maatschappelijke 
stijging voor kinderen uit de lagere klassen raakte geblokkeerd. Zo 
groeide een nieuwe maatschappelijke scheidingslijn: dominant was niet 
langer een tweedeling tussen rijk en arm, maar een deling met relatief 
hoger opgeleiden aan de ene, en relatief lager opgeleiden aan de andere 
kant. Aan het begin van de 21e eeuw blijft de nieuwe tweedeling niet 
langer enkel tot de Verenigde Staten beperkt; zij valt inmiddels ook in 
Europa, ook in Nederland, waar te nemen.
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10. Stelling -  geestelijke verheffing in het teken van 'meedenken'
Mijn stelling in deze dissertatie nu luidt, dat de tweedeling tussen hoger 
en lager opgeleiden ongedaan kan worden gemaakt door opnieuw ernst te 
maken met de in de 19e eeuw naast de materiële verheffing van het volk 
weliswaar nagestreefde, maar inmiddels danig in het slop geraakte 
geestelijke volksverheffing. Het zal - zo nog altijd mijn stelling - bij het 
hernemen van de geestelijke volksverheffing in onze 21e eeuw moeten 
gaan om een verheffing in het teken van een zogeheten 'filosofie van het 
meedenken'. Het is namelijk onder het opzicht van een voor alle 
werkenden in beginsel 'gelijke gelegenheid tot meedenken' dat de na 
1970 al te scherp aangezette verschillen tussen hoger en lager opgeleiden 
aan betekenis kunnen verliezen. In de Westerse
middenklassenmaatschappijen van de nabije toekomst zullen individuen, 
zo stel ik, voor zichzelf gaan uitvinden in hoeverre zij 'meedenkend' 
kunnen en willen werken, om op basis daarvan een beroep, en daarmee 
een klasse te kiezen, en dit dan iedere generatie opnieuw, zonder dat zich 
langs erfelijke lijn een klasse van maatschappelijk bevoorrechten van de 
rest van de maatschappij afzondert. Als volksverheffing in het teken van 
het 'meedenken' daadwerkelijk wordt gerealiseerd, zo nog altijd mijn 
stelling, dan zullen de middenklassenmaatschappijen van het Westen rond 
het jaar 2050 niet langer enkel, zoals in de jaren '50 van de vorige eeuw 
het geval was, steunen op een materiële verheffing van het volk, maar 
evenzeer op een geslaagde geestelijke verheffing.

Het moge duidelijk zijn dat voor de introductie en onderbouwing 
van de gepresenteerde stelling een verregaande verdieping in de 
geschiedenis van het Westen nodig is. Toch verdedig ik mijn stelling aan 
de faculteit filosofie, en wel bij de vakgroep sociale en politieke 
wijsbegeerte. Dit past, omdat ik uiteindelijk niet zozeer een historisch 
verhaal te vertellen heb; omdat ik niet enkel wil beschrijven 'hoe we 
gekomen zijn waar we nu staan', maar bovenal een perspectief op de 
toekomst van onze hedendaagse politiek-maatschappelijke orde wil 
ontwikkelen dat, zoals uit de formulering van mijn stelling wel blijkt, 
werkelijk filosofisch gedreven is. Dat het door mij aangereikte vergezicht 
daarbij nadrukkelijk een 'normatief' karakter heeft, is voor mij reden 
geweest om juist aan de Nijmeegse vakgroep sociale en politieke filosofie 
een dissertatie te schrijven. Bij die Nijmeegse vakgroep heb ik het geluk 
gehad in de persoon van professor Jean-Pierre Wils een promotor te 
treffen die bereid was tot ondersteuning niet alleen van het normatieve 
aspect van mijn dissertatie, maar ook van de voor mijn stelling benodigde 
verbinding van het sociale, politieke én culturele in een samengesteld 
wijsgerig-historisch vertoog.

De wijze waarop ik in de uitwerking van mijn stelling historie en 
filosofie verbind, wordt naar ik hoop enigszins inzichtelijk in de volgende 
paragraaf, waarin ik kort de opzet van deze dissertatie schets. In die 
schets zal bovendien duidelijk worden dat ik met 'de filosofie van het 
meedenken' niet alleen het probleem van de groeiende tegenstelling 
tussen hoger en lager opgeleiden heb willen oplossen, maar ook een 
aantal andere problemen van onze hedendaagse sociaal-politieke orde;
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problemen die samen blijken te hangen met het feit dat niet zozeer 
'klassen' als wel 'corporaties' bepalen wat in onze maatschappij gebeurt.

11. De opzet van deze dissertatie
In het eerste deel van deze dissertatie schets ik de fascinerende weg die 
de samenlevingen van het Westen sinds de 18e eeuw zijn gegaan. Daarbij 
doorloop ik de Westerse geschiedenis op hoofdlijnen, met speciale 
aandacht voor de ontwikkeling, na 1800, van het klassengebouw, dat in 
een aantal stappen naar de 'middenklassenmaatschappij' van na 1945 
blijkt te zijn gegroeid. De materiële verheffing van het volk na 1945, zo 
maak ik in het eerste deel inzichtelijk, zorgde er voor dat de 
middenklassenmaatschappijen van de jaren '50 en '60 samenlevingen 
waren waarin niemand ooit nog gebrek hoefde te lijden, en waarin 
verschillen in welstand voortaan alleen nog van relatieve individuele 
verdiensten zouden afhangen. Helaas, zo voer ik in het eerste deel voor 
ogen, 'ontsnapten' in de Verenigde Staten de hoger opgeleiden na 1970 
uit de middenklassenmaatschappij: zij vormden een bevoorrechte klasse 
waarvan het lidmaatschap steeds meer van generatie op generatie 
overging, zonder dat kinderen uit lager geplaatste klassen er nog in door 
konden dringen.

Onze tegenwoordige samenleving, zo zal in het eerste hoofdstuk van 
mijn tweede deel blijken, wordt opmerkelijk genoeg niet langer - zoals in 
de 19e eeuw wel het geval was - bepaald door horizontaal op elkaar 
gestapelde klassen, maar door verticaal tegen elkaar aanleunende 
zogeheten 'professies'. Daarom mag onze maatschappij de aanvullende 
aanduiding 'Professionele Samenleving' dragen. In deze samenleving 
groeit een maatschappelijke tweedeling tussen zelfstandig werkende, 
hoger opgeleide professionals aan de ene, en in hun werk relatief onvrije, 
lager opgeleide vakmensen aan de andere kant. Deze tegenstelling, zo 
laat ik zien, wordt vooral zichtbaar waar hoger opgeleiden mogen 
ingrijpen op de werkritmes en -routines van lager opgeleid 
('ondergeschikt') personeel, hetgeen het meest nadrukkelijk het geval is 
als het hoger opgeleid personeel officieel het lager dienstpersoneel mag 
'managen'. Toch vormen 'managers', zo stel ik vast, in onze samenleving 
niet het centrale probleem. Dat is eerder gelegen in het feit dat professies 
zich van de samenleving als geheel afsluiten teneinde schaars gemaakte 
kennis als 'menselijk kapitaal' te laten renderen. Onze tegenwoordige 
professies, zo laat ik zien, dreigen langs deze weg al te zeer te gaan lijken 
op de zogeheten 'corps' van het Ancien Régime: 'corporaties' waarmee de 
Franse revolutionairen niet zonder reden wilden afrekenen.

In het tweede hoofdstuk van mijn tweede deel maak ik inzichtelijk 
hoe Franse denkers, in een poging ruimte te scheppen voor het individu, 
tussen 1500 en 1790 naar de conclusie toewerkten dat binnen de natie 
korte metten moest worden gemaakt met alle eigenstandige collectieve 
lichamen, de zogeheten 'corporaties'. Het 'belangendiscours' waarin deze 
conclusie kon opkomen, zo laat ik bovendien zien, kon reeds vijftig jaar 
nadat de Franse Revolutie daadwerkelijk aan alle middeleeuwse 
corporaties een einde had gemaakt, door Pierre-Joseph Proudhon (1809-
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1865) worden ingezet voor de legitimatie van een geheel nieuwe wereld 
van moderne corporaties, een wereld die nog altijd de onze is.

In het tweede deel stel ik verder vast dat de corporaties van de 
moderne tijd nooit een fatsoenlijke plaats in ons staatsbestel hebben 
gekregen. Dit bestel blijkt opgetuigd te zijn in de betrekkelijk korte 
periode, zo tussen 1790 en 1870, waarin corporaties als het ware 'niet 
mochten bestaan'. Moderne corporaties zien zich daarom al ruim een 
eeuw lang gedwongen om in de lobby van de volksvertegenwoordiging 
met elkaar te wedijveren. Omdat er voor hen in de parlementszalen zelf 
geen passende plaats is ingeruimd, geven zij zich over aan een onderlinge 
competitie in het schemerduister van de lobby, onttrokken aan publieke 
controle door pers en parlement, - een bepaald problematische situatie.

Het derde en belangrijkste deel van deze dissertatie is gewijd aan 
een filosofie van het 'meedenken', een filosofie die de in de eerste twee 
delen geconstateerde grote maatschappelijke problemen van onze tijd 
oplosbaar maakt. De filosofie van het meedenken ontwikkel ik door in te 
gaan op het denken van de Amerikaanse denker George Herbert Mead 
(1863-1931), alsook op de plaatsbepaling van spel in onze cultuur door 
Johan Huizinga (1872-1945), en bovendien door me aan de hand van het 
denken van Albert Schweitzer (1875-1965) en Frans de Waal (geb. 1948) 
te verdiepen in het thema 'medeleven'. In de filosofie van het 
'meedenken' die ik uiteindelijk formuleer blijkt naadloos een ideaal te 
passen waarnaar reeds in 1934 Huizinga's neef Menno ter Braak (1902- 
1940) heeft verwezen: het oud-Franse ideaal van de 'nette mens', de 
honnête-homme.

Nadat ik eenmaal een filosofie van het meedenken heb 
geformuleerd, vervolg ik mijn derde deel met de oplossing van de in de 
eerste twee delen van deze dissertatie geconstateerde maatschappelijke 
problemen. Zo laat ik om te beginnen zien dat meedenken de 
'commerciële werkvorm' is voor professionals als 'nette mensen', 
waarmee het probleem van 'gesloten professies' is opgelost, en voer ik 
daarna voor ogen dat een in het teken van meedenken functionerende 
'Derde Kamer' de competitie tussen corporaties van haar problematisch 
karakter ontdoet. Aan het slot van het derde deel maak ik uiteindelijk 
inzichtelijk dat al te scherpe klassentegenstellingen zullen verdwijnen 
zodra we onze middenklassenmaatschappijen eenmaal op meedenken 
hebben gegrond, en wel op de wijze die ik in in mijn stelling heb 
verwoord. Onder het opzicht van een voor alle werkenden in beginsel 
'gelijke gelegenheid tot meedenken', zo die stelling, zullen individuen in 
de toekomst iedere generatie opnieuw voor zichzelf moeten uitvinden 
hoever zij in hun werk al 'meedenkend' kunnen en willen gaan, om op 
basis daarvan een beroep, en daarmee ook een klasse, te kiezen, en dit 
dan iedere generatie opnieuw. Gebeurt dit inderdaad, dan zullen de 
middenklassenmaatschappijen van het Westen niet langer enkel, zoals in 
de jaren '50 van de vorige eeuw nog het geval was, steunen op de 
materiële verheffing van het volk, maar nadrukkelijk óók en met name op 
een geslaagde geestelijke volksverheffing, een geestelijke verheffing, 
nogmaals, in het teken van het meedenken.
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12. Verantwoording van de gevolgde werkwijze
Omdat ik heb geopereerd op het snijvlak van geschiedenis en filosofie lijkt 
het mij goed om kort in te gaan op de methode die ik bij het schrijven van 
deze dissertatie heb gevolgd.

Om te beginnen wilde ik een historische schets geven van de weg 
die het Westen heeft afgelegd naar de middenklassenmaatschappij van 
rond 1960. Een zuiver historische schets zou de lezer hebben gevoerd 
langs vele revoluties, opstanden, volksbewegingen, en politieke 
machinaties, in vele landen. Omdat ik een geschiedenis van de 'Westerse 
middenklassenmaatschappij' wilde vertellen, leek mij dit niet de juiste 
weg. Het leek mij beter om de ontwikkeling van de 
midden/c/assenmaatschappij inzichtelijk te maken door veranderingen in 
het Westers Wassegebouw te schetsen. Dit heb ik gedaan, in mijn eerste 
deel, en wel op een historisch-wijsgerige wijze: ik heb er voor gekozen om 
aan de hand van ontwikkelingen in het denken over klassen een redelijk 
ideaaltypisch beeld van 'het' Westers klassegebouw in een aantal 
opeenvolgende tijdvakken te geven. Enigszins in overeenstemming met 
de culturele dominantie van een drietal naties in het Westen, overweegt in 
mijn ideaaltypische ontwikkelingsschets voor de periode 1800-1870 het 
Franse, voor de periode 1870-1940 het Duitse, en voor de periode van 
1940 tot op heden het Amerikaanse denken.

In mijn tweede deel verbind ik historie en filosofie door in een 
eerste, overwegend historisch hoofdstuk de wording van de modern- 
corporatieve samenleving te schetsen, waarna ik in een tweede hoofdstuk 
probeer te laten zien, in een korte ideëengeschiedenis, hoe Franse 
denkers de oude, middeleeuws-corporatieve samenleving steeds verder 
ondermijnden, gedreven door de wens om het individu in naam van de 
ene en ondeelbare natie te bevrijden uit de ketenen van kleinere sociale 
verbanden.

In het derde deel schakel ik over naar een nadrukkelijker filosofisch 
vertoog, dat wel steeds als het ware 'historisch geïnformeerd' blijft. Uit de 
moderne geschiedenis verzamel ik in de eerste vier hoofdstukken de 
bouwstenen voor een filosofie van het meedenken, een filosofie die ik in 
de daaropvolgende hoofdstukken formuleer, en in een aantal 
consequenties doorredeneer.

Tot besluit van mijn verantwoording wil ik nog opmerken dat het 
mijzelf, enigszins tot mijn verrassing, is opgevallen dat de rode draad in 
mijn dissertatie lijkt te worden gevormd door het perspectief van 
doorgaans liberale burgerheren die tussen 1770 en 1970 hun 
maatschappij becommentarieerd hebben. Dit was niet bewust mijn opzet, 
maar is allicht te verklaren uit het feit dat mijn eigenlijke intellectuele 
belangstelling is ontwaakt toen ik als puber uit een container met 
bouwpuin mijn eerste 'serieuze boek' viste: het eerste deel van Albert 
Schweitzer's Verfall und Wiederaufbau der Kultur, in een van het vocht 
kromgetrokken Nederlandse vertaling. Het lijkt niet toevallig te zijn, dat 
Albert Schweitzer en twee van zijn eveneens in goed-burgerlijke milieu's 
geboren en getogen tijdgenoten: Johan Huizinga en George Herbert Mead, 
in mijn derde deel zo'n prominente rol spelen.
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EERSTE DEEL
HET ONTSTAAN VAN EEN MIDDENKLASSENMAATSCHAPPIJ. 
1800-2000

Standen en klassen
Een 18®-eeuws Engelsman deelde zichzelf en zijn landgenoten doorgaans 
in op basis van verschillen in rijkdom, beroep, regio, religie, familie, 
politieke loyaliteit en connecties.15 Voor denkers over de samenleving was 
het favoriete jargon voor een beschrijving van sociale verschillen veelal 
nog dat van voorgaande eeuwen: er werd gesproken en geschreven over 
'ranks', 'stations' en 'orders' - over, zeg maar, 'rangen en standen'. In de 
18e eeuw domineerde niet alleen in Engeland, maar allerwege het 
standsbewustzijn: in Frankrijk, in de Nederlanden, de Duitse landen, - in 
heel Europa.

Het denken in termen van onder meer 'standen' vinden we terug bij 
Adam Smith (1723-1790), de auteur van een in de 18® eeuw zeer 
invloedrijke Theory of Moral Sentiments. In de laatste editie (1790) van 
dit moraaltheoretische geschrift stelt Smith dat iedere staat verdeeld is in 
vele verschillende standen (orders) en gemeenschappen (societies), ieder 
beschikkend over eigen machtsmiddelen, privileges, vrijheden en 
vrijstellingen. Met deze orders en societies identificeert het individu zich; 
het zijn, zo Smith, de privileges en vrijheden van zijn stand of 
gemeenschap die de individuele mens wil verdedigen en vergroten.15 Nu 
was het deze zelfde Adam Smith, die met zijn befaamde boek The Wealth 
of Nations het begrip 'klasse' (c/ass) groot zou helpen maken. In dat boek 
benoemt Smith naast de 'klasse' van geletterden17 namelijk ook de 
'klassen' van ambachtslieden, handelaren en fabrikanten18, waarbij hij de 
handelaren en fabrikanten tezamen weer een 'klasse' van 'producenten' 
laat vormen.19

Met het begrip 'klasse' waren Europese geletterden in de 19e eeuw 
beslist vertrouwd, niet alleen dankzij The Wealth of Nations van Adam 
Smith, maar ook dankzij publicaties van auteurs als David Ricardo (1772- 
1823), Emmanuel Sieyès (1748-1836) en Frangois Guizot (1787-1874), 
om van talloze andere geesten, groot en klein, nog maar te zwijgen. Ook

15 De vraag of in het Engeland van de 18e eeuw reeds sprake was van 'klassen' in de zin die de 19e 
en 2O0 eeuw aan dit begrip hebben gegeven, was decennialang een punt van heftige controverse 
onder historici. Sinds de jaren '80 van de vorige eeuw bestaat er een zekere consensus over het 
overwegende belang dat 'ranks and orders' boven 'classes' voor de 18e-eeuwse Engelsman moeten 
hebben gehad. Voor een samenvatting van deze consensus en enige discussie, zie: Roy Porter, 
English Society in the Eighteenth Century (revised edition: London, 1990), m.n. Chapter 2: 'The 
Social order', compleet met de daarbij opgegeven literatuur voor 'Further Reading'. Zie ook het nog 
altijd zeer polemische hoofdstuk 'Class consciousness?' in: Eric J. Evans, The Forging of the Modern 
State. Early industrial Britain 1783-1870 (third edition: London, 2001), p. 212-220.
16 Adam Smith, The Theory o f Moral Sentiments, Part VI, Section ii, Chapter 2, Paragraph 7: in de 
editie D.D. Raphael & A.L. MacFie (Oxford, 1976), p. 230.
17 Adam Smith, The Wealth of Nations, edited by Edwin Cannan (London, 1961), vol II, p. 334.
18 Smith, Wealth of Nations, ed. Cannan: 'artificers' in vol I, op p. 91; 'artificers and traders' vol I, 
p. 138-139; 'manufacturers' vol II, p. 28.
19 Op. cit., vol II, p. 180.
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al stelden geletterden regelmatig klassenschema's op, buiten hun kring 
bleef nog tot diep in de 19e eeuw, als het om sociale plaatsbepaling ging, 
het uit vroeger tijden overgeleverde denken in termen van rangen en 
standen overheersen.

Het ideaal van een 'klasseloze samenleving'
In dit eerste deel van mijn dissertatie zal duidelijk worden dat het denken 
in termen van 'klassen' al vroeg mede gekleurd werd door het ideaal van 
een 'klasseloze samenleving', dat als erfenis van de Franse Revolutie in de 
eerste helft van de 19e eeuw door bijvoorbeeld Alexis de Tocqueville 
(1805-1859) levend werd gehouden. Na 1850 werd het ideaal luidkeels 
verkondigd door socialisten, maar ook - op iets beschaafder toon - door 
vrijzinnig liberalen als onze landgenoot M. W. F. Treub.

Wat in Treub's tijd, eind 19e, begin 20e eeuw, nog een uiterst 
omstreden ideaal was, is voor ons bij benadering de realiteit. Wij leven, in 
West-Europa althans, aan het begin van de 21e eeuw daadwerkelijk in een 
'klasseloze samenleving'. Dat wil niet zeggen dat de bevolking van West- 
Europese landen niet meer in diverse klassen in te delen zou zijn, op 
grond van inkomen, beroepsgroep, scholingsgraad, levensstijl, of een 
combinatie van deze en talloze andere indelingscriteria. Dat dit wel 
degelijk nog mogelijk is, zal in de loop van dit deel wel blijken. Waar het 
om gaat, is dat in een klasseloze maatschappij de diverse 
klassenindelingen die nog gemaakt kunnen worden, enkel nog analytische 
waarde hebben. Er zijn simpelweg geen klassen meer met 
'klassebewustzijn'; er zijn, met andere woorden, geen klassen meer die 
zichzelf als belangengroepen opvatten, en zich definiëren door met 
andere, als concurrenten waargenomen klassen de strijd aan te gaan. 
Anders gesteld, in termen van Treub: de 'min of meer bevoorrechte 
individuen' van onze eigen tijd zien zich niet als leden van 'min of meer 
bevoorrechte klassen', ook al zijn zij dat, zuiver analytisch beschouwd, 
wel degelijk. Hetzelfde geldt voor de leden van 'achtergestelde klassen': 
ook zij kennen geen echt 'klassebewustzijn' meer. Wordt een individu 
tegenwoordig met achterstand op anderen geconfronteerd, zo stelt in dit 
verband de Duitse socioloog Ralf Dahrendorf (1929-2009) treffend, dan 
organiseert het zich niet langer met lotgenoten om collectief het 'als 
klasse' gedeelde lot te verbeteren, neen het individu volgt tegenwoordig 
weer de 'normale' menselijke reactie: het probeert door eigen inspanning 
de eigen positie te verbeteren.20

20 Zie bijvoorbeeld: Ralf Dahrendorf, Auf der Suche nacti einer neuen Ordnung. Vorlesungen zur 
Politik der Freiheit im 21. Jahrhundert (München, 2003), p. 93 (onderdeel van de 4. Vorlesung die 
p. 81-105 bestrijkt: 'Klassen ohne Kampf, Kampf ohne Klassen: der moderne soziale Konflikt').
Wat Dahrendorf niet goed lijkt waar te nemen is overigens dat collectieve belangenbehartiging dan 
weliswaar niet meer in de vorm van klassenbewustzijn tot uitdrukking komt, maar nog wel degelijk 
springlevend is: in de vorm van belangenbehartiging door corporaties namelijk. Meer hierover in 
het tweede deel.
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De opzet van dit eerste deel
De fascinerende weg van de 186-eeuwse standenmaatschappij naar onze 
hedendaagse klasseloze samenleving schets ik in dit eerste deel van mij 
dissertatie. Daartoe doorloop ik de geschiedenis van het Europese Westen 
op hoofdlijnen, met speciale aandacht voor de ontwikkeling van het 
klassengebouw na 1800. Meer in detail is de opbouw van het eerste deel 
als volgt.

In hoofdstuk 1 laat ik in vogelvlucht zien dat de Franse samenleving 
tussen 1500 en 1800 een ideaal van 'meritocratie' omarmde. Het 
resultaat, zo vervolg ik in hoofdstuk 2, was tussen ongeveer 1800 tot 
1870 een burgerlijke orde, waarin vermogende, zelfstandig werkende 
individuen de toon aangaven. Na 1870, zo laat ik in hoofdstuk 3 zien, 
werd die burgerlijke orde verstoord. De Industriële Revolutie veroorzaakte 
namelijk op alle terreinen van het leven een ongekende schaalvergroting, 
waardoor in het Westers klassengebouw ruimte ontstond voor lieden die 
met hun arbeid vermogen opbouwden niet door als zelfstandige te 
werken, maar door zich in loondienst te verhuren. Hoger opgeleide, goed 
betaalde 'organisatoren' manifesteerden zich in de nieuw ontstane ruimte 
als zogeheten 'nieuwe middenstand', terwijl lager opgeleide, minder goed 
bezoldigde lieden een zogeheten 'witteboordenproletariaat' vormden. Zij 
vormden samen met de oude middenstand een steeds dominanter blok 
van 'middenklassen'. In het vierde hoofdstuk laat ik zien dat na 1945 een 
heuse 'middenklassenmaatschappij' bleek te zijn gegroeid die naarmate 
de oude middenstand meer en meer verkwijnde, steeds nadrukkelijker 
werd gedomineerd door de twee klassen van 'in loondienst aangestelden'. 
De materiële verheffing, na 1945, van het vooroorlogse 
'witteboordenproletariaat', zo maak ik in het vierde hoofdstuk verder 
inzichtelijk, zorgde er voor dat de middenklassenmaatschappij van de 
jaren '50 en '60 een samenleving was waarin niemand ooit nog gebrek 
hoefde te lijden, en waarin verschillen in welstand voortaan alleen nog 
van relatieve individuele verdiensten zouden afhangen. Helaas, zo voer ik 
in de laatste twee hoofdstukken van dit deel voor ogen, 'ontsnapten' in de 
Verenigde Staten de hoger opgeleiden na 1970 uit de 
middenklassenmaatschappij: zij begonnen een nieuwe 'aristocratie van 
bekwaamheid' te vormen, die zich inmiddels echt boven het 'gewone 
werkvolk' lijkt te hebben geplaatst.
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HOOFDSTUK 1
Ter inleiding: geletterden, bezittenden, en bourgeois, 1100-1800

1. Aristocraten
Millennia geleden ging de mens, in wat de vroege steentijd (het neo- 
lithicum) wordt genoemd, over van een op jagen en verzamelen 
gebaseerd bestaan naar een leefwijze waarin landbouw en veeteelt een 
belangrijke rol speelden. Voor het eerst in de geschiedenis werd het voor 
beperkte groepen mensen mogelijk om zich als vermeende 'besten' 
(Grieks: aristoi) te verheffen boven een massa van in landbouw en 
veeteelt zwoegende boeren. De 'aristocraten' eigenden zich daartoe 
simpelweg met list of geweld een door de landlieden geproduceerd 
overschot toe. Met een wilde generalisatie kan allicht gesteld worden dat 
van de neolithische omwenteling tot aan grofweg de industriële revolutie, 
in de geschiedenis van de mensheid steeds dezelfde groepen als 
'aristocraten' naar voren zijn getreden: krijgers, priesters, geleerden, 
hoge beambten, en ook die avonturiers, die reizend over langere 
afstanden fortuin zochten door middel van roof, plundering en handel. In 
het vervolg van dit hoofdstuk vertel ik een verhaal dat er vooral op is 
gericht om inzichtelijk te maken dat in Frankrijk tussen 1500 en 1800 de 
verschillende aristocratische groeperingen steeds meer één 
samenhangende elite gingen vormen, een elite die zich nadrukkelijk van 
haar samenhang bewust werd, en zich als één geheel - één 'natie' - ging 
voelen en presenteren.

2. Europa en de rijke stedelingen
Voor Frankrijk en de meeste andere West-Europese naties is de positie 
van de 'handelaar' als aristocraat naast de 'krijger' en de 'priester' van 
fundamenteel belang geweest. Het is met de opkomst van de handelaren 
en hun steden dat de eigenlijke Europese geschiedenis begint, zo rond het 
jaar 1000 na Christus.

In de tijd van de zogeheten 'volksverhuizingen', tussen grofweg 500 
en 900 na Christus, bestonden aristocratieën in West- en Midden-Europa 
vrijwel exclusief uit krijgers en hoge geestelijken. In de 9e eeuw luwde het 
voortdurende oorlogsgeweld van de volksverhuizingen enigszins. De 
bevolking van Noordwest-Europa begon aanmerkelijk te groeien, en de 
kerkelijke en wereldlijke machthebbers kregen behoefte aan een grotere 
variatie aan goederen. Voor de handelaren van die tijd, die als halve 
krijgsheren en hele avonturiers over grote afstanden opereerden, namen 
de kansen op gewin toe. Door de groei van het handelsvolume zagen zij 
zich al snel genoodzaakt min of meer permanente opslag- en 
overslagpunten in het leven te roepen. Omwille van de veiligheid werden 
pleisterplaatsen gebouwd tegen de muren van een door een kerkelijk of 
wereldlijk heer bestierde burcht, dan wel tegen de ruïnes van nog uit de 
Oudheid stammende steden, die als bisschopszetel enig 
gemeenschapsleven hadden behouden. De handelsnederzettingen die zo 
ontstonden, werden onder meer'burgus', portus' of 'wic' genoemd; onder
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meer de tot op de dag van vandaag zo genaamde Maastrichtse 'wiek' 
herinnert hier aan. Het verhaal van de vorming van de Middeleeuwse stad 
op het continent van Noordwest-Europa kan, schematisch, in één zin 
verder worden verteld: onder druk van de overvallen der vikingen begon 
in de 10e eeuw een proces waarbij de handelsnederzetting ommuurd 
werd, in aansluiting op de reeds bestaande muren van de antieke stad of 
herenburcht, en in de l l e en 12e eeuw bevochten de inwoners van de 
nieuwe, aansluitende ommuring vervolgens hun vrijheid op de feodale 
heren.21 Het initiatief tot vorming en uitbouw van de stad werd in veel 
gevallen genomen door de stichters van de wic en hun nazaten, 
aangeduid met wisselende namen, zoals de 'Aanzienlijken' (meliores), 
'Geërfden' (viri heriditarii), 'Eersten' (priores) of'Besten' (optimi). 
Eeuwenlang zouden de nakomelingen van deze lieden, werkzaam als 
handelaren, financiers en fabrikanten, het Europese stadsleven 
verregaand domineren.

3. De verbinding van studie en macht in kerk, staat en stad
Precies in de tijd dat de steden vol tot wasdom komen, dus in de 12e en 
13e eeuw, trachten wereldlijke en kerkelijke heren hun greep op het aan 
hen toevertrouwde land te vergroten.22 Daartoe hebben zij goed opgeleide 
beambten nodig, met kennis van boekhouding, administratie en recht. 
Aanvankelijk is het vooral de kerk die werk maakt van een beter 
bestuursapparaat. In de steden ontstaan universiteiten: organisaties van 
docenten en studenten die graag eigen voorrechten willen verwerven en 
daartoe strijd moeten leveren met bisschoppen, wereldlijke heren en soms 
ook stedelijke overheden. De paus, als leider van de kerk, komt de jonge 
universiteiten in hun strijd maar wat graag te hulp. Niet alleen verleent hij 
privileges aan de nog jonge instellingen, hij deelt ook, in de vorm van 
zogeheten prebenden, geld aan behoeftige studenten uit om met name de 
studies van theologie en het recht te bevorderen, wel wetend dat hij zo 
aan kundig personeel voor de kerk kan komen. Al snel domineren 
universitair geschoolden in de kerk; in de regel hebben na 1300 pausen, 
de meeste bisschoppen en de belangrijkste abten gestudeerd.

Vorsten en andere wereldlijke heersers volgen het voorbeeld van de 
kerk: ook zij gaan universitair geschoolden voor hun bestuursapparaten 
werven. Vorsten geven aan universiteiten beurzen uit of stichten complete 
colleges om aan personeel te komen. Voor wereldlijke heersers is de

21 Nog altijd wegwijzend in de vroege Europese stadsgeschiedenis is het werk van Edith Ennen. Zie 
haar oorspronkelijk in 1953 verschenen hoofdwerk: Edith Ennen, Frühgeschichte der europaischen 
Stadt (dritte, um einen Nachtrag erweiterte Auflage: Bonn, 1981), m.n. de Zweiter Abschnitt, 
Kapitel 1. Zie ook: Edith Ennen, Die europaische Stadt des Mittelalters (zweite, erganzte und 
verbesserte Auflage: Göttingen, 1975). Ennen vat in haar geschriften vele belangrijke, 
voornamelijk van vóór de Tweede Wereldoorlog daterende studies op een kritische, geheel eigen 
wijze samen. Zie voor andere belangrijke syntheses (waarmee Ennen zich overigens ook 
uiteenzet): Henri Pirenne, Les villes et les institutions urbaines (Bruxelles & Paris, 1939); F.L. 
Ganshof, Over stadsontwikkeling tusschen Loire en Rijn gedurende de Middeleeuwen (Antwerpen, 
1941), Hans Planitz, Die deutsche Stadt im Mittelalter (Graz-Köln, 1954, op. post.).
22 Deze paragraaf in belangrijke mate op basis van Hilde de Ridder-Symoens, 'Training and 
Professionalization', p. 149-172 in: Wolfgang Reinhard, Power Elites and State Building (Oxford, 
1996).
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studie van het recht het belangrijkst. Juristen, aan de universiteiten 
geschoold in het Romeins recht, tillen de rechtspraak naar een hoger plan, 
brengen iets van een vroege bureaucratie tot stand, en beginnen de 
machtsaanspraken van de vorst met een beroep op het Romeins recht 
theoretisch te onderbouwen. Vanaf met name de 14e eeuw zijn veel 
universitair gekwalificeerde juristen als hooggeschoolde 
hoogwaardigheidsbekleders werkzaam in vorstelijke raden en 
rechtbanken, in het bijzonder in Engeland, Spanje, Frankrijk, de 
Bourgondische Nederlanden, op Sicilië en in Noord-Italië. In de Duitse 
landen is dat in de 15e en 16e eeuw het geval, in Scandinavië en Oost- 
Europa pas in de 17e of zelfs 18e eeuw; de Nederlandse Republiek blijft tot 
haar ondergang een uitzondering.

Ook stedelijke overheden ontkomen niet aan het aantrekken van 
hoog geschoold personeel: alleen al om de stedelijke vrijheden tegen de 
claims van wereldlijke en geestelijke heersers te verdedigen, zijn 
universitair geschoolde juristen nodig. Rond 1500 hebben de belangrijkste 
steden van het Middelandsezeegebied, Noordwest-Europa en de Hanze 
allemaal de beschikking over meerdere universitair geschoolde juristen. In 
Italië, Zuid-Frankrijk, de Zuidelijke Nederlanden en de grote steden in de 
Duitse landen wordt het in de 15e en 16e eeuw bovendien steeds 
gebruikelijker dat burgemeesters en schepenen over een universitaire 
graad beschikken. In kleinere Duitse steden, de Republiek en de rest van 
Europa is dat pas later of helemaal niet het geval, al is het wel zo dat 
stedelijke elites doorgaans een andere goede vorming genieten: die van 
de zogeheten Latijnse School.

Door een gedeelde hoge scholing groeien de Westerse elites van 
kerk, staat en stad in de 17® en 18e eeuw steeds dichter naar elkaar toe. 
Dat is in het bijzonder in Frankrijk het geval. Daar vormen staatsdienaren 
die op grond van hun opleiding en verdienste door de vorst tot een 
zogeheten 'ambtsadel' ofwel noblesse de robe verheven zijn, samen met 
de hoge clerus en de stedelijke elites die de handel, nijverheid en 
financiën controleren werkelijk één over de grenzen van de aloude 
standen heen reikende klasse - de klasse der 'geletterden'. De oude 
Franse vechtadel, ook wel 'zwaardadel' of noblesse d'epée genoemd, heeft 
geen keuze: om te blijven meedingen in de hoogste regionen van de 
macht moet ook zij aan de studie, of die nu gevolgd wordt in speciaal voor 
de adel ingerichte instituten dan wel aan een universiteit, waar titels 
doorgaans eenvoudig gekocht kunnen worden.

4. Meritocratie als ideaal
In de 12® en 13e eeuw23 verkondigden groepen van rondtrekkende 
studenten, de zogeheten goliarden, het levensideaal van de vrijgevochten 
intellectueel, en dat dan het liefst luidkeels: in de vorm van liederen, die 
onder andere in de bekende verzameling Carmina Burana zijn 
overgeleverd. Zoals zo vaak als groepen hun identiteit ontdekken, ging dit

23 Deze paragraaf ten dele op basis van: Jacques Le Goff, Les intellectuels au Moyen Age (Paris, 
1986), voor het eerst verschenen in 1957.
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ook bij de goliarden ten koste van anderen: van 'groepen waartoe wij dus 
niet behoren'. Zo moeten in de gezangen de monniken het ontgelden, met 
hun wereldverzaking en wereldvreemdheid; een student wil immers vol 
van het leven genieten, ook in al zijn vleselijke aspecten. Daarnaast wordt 
de onwetende, lompe boer over de hekel gehaald; heel wat studenten 
hadden hun boerenafkomst ritueel afgelegd in uitgebreide 
ontgroeningsrituelen, en schopten nu doldriest naar de 'achterblijvers'.

Opmerkelijk genoeg kreeg bij de goliarden ook de adel er van langs: 
niet geboorte, zo redeneerden de studenten, maar verdienste zou de 
positie van een mens in de wereld moeten bepalen. Nu viel dit zogeheten 
meritocratisch ideaal: de gedachte dus dat een mens op grond van zijn 
eigen individuele verdienste een plaats in de samenleving toekwam, in die 
tijd als zaad op de rotsen. De binding aan een gemeenschap was en bleef 
in de periode tussen 1100 en 1800 doorgaans bepalend voor de positie die 
een individu innam, juist ook waar het om sociale stijging ging. Het is 
voor ons een wat vreemde gedachte, maar bij pogingen om hogerop te 
komen, was het vroeger niet zozeer een individu als wel een complete 
familie die naar een verbetering van positie streefde. Vereende inspanning 
van bloedverwanten en hun connecties moesten een individu een hogere 
positie doen verwerven, en waar dit lukte, was het voor het gelukkige 
individu hoogste plicht om de eenmaal verworven positie zo veel mogelijk 
ten bate van de behulpzame bloedverwanten en vrienden aan te wenden; 
ook moest en zou de eenmaal verworven positie door vererving ergens in 
de bloedlijn veilig worden gesteld. Dit mechanisme, dat we in de wereld 
buiten het Westen ook tegenwoordig nog overal aan het werk kunnen 
zien, zorgde er voor dat de universiteiten in grote delen van Europa in de 
loop van de 14e en 15e eeuw tot min of meer gesloten bolwerken 
ontaardden. De universiteit telde op den duur maatschappelijk eigenlijk 
alleen nog mee als de corporatie die het exclusieve recht genoot tot 
verlening van de academische graden die zo belangrijk waren als zegels 
van aristocratische status. Grensverleggend denkwerk moest voortaan 
vooral buiten de muren van de universiteit worden verricht, en dat 
gebeurde ook: met name in de kringen van zogeheten 'humanisten'.

5. De humanist, de studeerkamer, en de geboorte van het individu
Het was van grote betekenis voor het meritocratisch ideaal dat de 
humanisten zich voor het echte denkwerk gingen terugtrekken in hun 
studeerkamers. In het studeervertrek namelijk werd het moderne individu 
geboren. Met de nodige overdrijving kan worden gesteld, dat we zelfs 
weten in welk studeervertrek precies: dat van Michel de Montaigne (1533- 
1592).

Als goede telg van een vooraanstaand Frans geslacht in de noblesse 
de robe studeerde Montaigne rechten aan de universiteit van Toulouse. 
Daarna combineerde hij verantwoordelijke functies in dienst van de staat 
met het schrijven, in de beslotenheid van zijn studeervertrek, van zijn 
befaamde Essais. In deze proeven stelt Montaigne dat ieder mens, als hij 
maar goed naar zichzelf luistert, een 'eigen vorm', een forme sienne kan 
ontwaren: een 'dominante vorm', een forme maistresse, die zich teweer
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stelt tegen vervreemding door educatie ener-, en ontregelende passies 
anderzijds.24 Deze gedachten verspreidden zich in de 17e en 18e eeuw 
over de volle breedte van de aristocratie, in zowel Frankrijk als Engeland. 
Onder leden van de zwaard- en ambtsadel, de clerus, en de bourgeoisie 
maakte zich, zonder dat de term in die tijd zelf al gebezigd werd, iets van 
'individualisme' breed. Hierdoor ontstond een vruchtbare bodem voor 
hernieuwde pogingen, het meritocratisch ideaal wortel te doen slaan. Dit 
ideaal werd nader uitgewerkt en verkondigd door lieden die zich in het 
Frankrijk van de 17e en 18e eeuw, in zekere zin als opvolgers van de 
humanisten, gelding wisten te verschaffen als de geletterden bij uitstek: 
de philosophes.

6. Het meritocratisch ideaal bij de philosophes
In de 13e eeuw wilde menig vrij opererend leraar en student, goliard of 
niet, zich graag van de kerkelijke geestelijkheid onderscheiden; daartoe 
ging hij zich tooien met de naam philosophus.25. In het Frankrijk van de 
17e en 18e eeuw, toen de min of meer vrij en zelfstandig opererende 
geletterde opnieuw sterk op de voorgrond trad, vond de oude term 
opnieuw ingang: de vrije beoefenaren van het woord vergaarden als 
'philosophes' roem. Net als hun vroegste Middeleeuwse voorgangers 
verkondigden ook veel philosophes een meritocratisch ideaal.26 Ditmaal 
viel dat ideaal in vruchtbare aarde; inmiddels telde het individu, los van 
zijn stand of familie, meer dan ooit tevoren. De gedachte dat bij het 
bepalen van maatschappelijke positie meer gekeken moest worden naar 
de verdiensten van een individu en minder naar die van de groep waartoe 
het 'toevallig' behoorde, begon redelijk en aanvaardbaar te lijken.

Eén van de philosophes die in de 18e eeuw veel aandacht trok, was 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Dat is goed te verklaren, want 
Rousseau tastte in talloze geschriften af, waartoe een individu op grond 
van zijn natuurlijke kracht en talenten in staat mocht worden geacht. Het 
door Montaigne ontdekte verweer van de individuele forme maistresse 
tegen vervorming door enerzijds opvoeding en educatie, anderzijds 
losgeslagen passies, loopt als een rode draad door Rousseau's 
omvangrijke oeuvre.

Rousseau werd in zijn eigen tijd gelezen door Fransen die 
worstelden met een maatschappij, waarin ondernemende burgers en 
edelen steeds opnieuw struikelden over verouderde regelgeving uit de 
feodale tijd. Was het niet te gek voor woorden, zo kon men zich afvragen, 
dat een individu in de vrije uitoefening van zijn vermogens werd beperkt 
omdat ooit was bepaald dat het verrichten van bepaalde werkzaamheden 
verlies van rang - de zogeheten dérogeance -  met zich mee bracht? 
Allicht, zo konden philosophes, burgers maar zeker ook enkele 
ondernemingslustige edelen bedenken, moest het feodale stelsel hier en

24 Michel de Montaigne, Essais, Livre III, Chapitre 2; in de editie van Maurice Rat (Paris,z.j): deel 
III, p. 25.
25 Zie de inleiding van: Le Goff, Les intellectuels au Moyen Age.
26 Zie bijvoorbeeld het werk van baron d'Holbach, dat aan de orde komt in het Tweede Deel, 
hoofdstuk 2, paragraaf 21 ('Pleidooi tegen de erfadel, en vóór een meritocratische elite').
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daar flink worden aangepast; wie geloofde in eigen kracht, hoefde 
misschien niet eens het verdwijnen van bepaalde voorrechten te 
betreuren.27

7. Franse elites vormen een eenheid van 'geletterden'
In het Frankrijk van de 18e eeuw begonnen de geletterde leden van 
noblesse d'epée, noblesse de robe, geestelijkheid en bourgeoisie over de 
grenzen van de oude standen heen een soort van eenheid te vormen.28 
Afgezien van de privileges die hen, als standspersonen, wel degelijk nog 
uit elkaar hielden, maakten de leden der Franse elites reeds rond het 
midden der eeuw als het ware één klasse uit. Iedere geletterde die zich 
boven het gewone volk verhief, kende dezelfde ideeën, had dezelfde 
gewoontes, smaakte dezelfde genoegens en las en besprak dezelfde 
lectuur.29 Wat de geletterden onder meer deelden, was een streven naar 
individualiteit; menigeen wenste, in de zin van Montaigne, invulling te 
geven aan de eigen forme maistresse, en zijn vermogens volkomen vrij 
tot ontplooiing te brengen.

De Franse geletterden van alle standen werden, in hun gedeelde 
culturele ruimte, in de loop van de 18e eeuw geconfronteerd met een 
gedeeld lot, dat hen definitief over de oude standsgrenzen heen hielp: de 
Franse koningen bestonden het namelijk om werkelijk alle bevoorrechten 
tegen de haren in te strijken. De koning en zijn ministers slaagden er om 
te beginnen niet in om de voor vrije individuele ontplooiing nodig geachte 
aanpassingen van het feodale stelsel door te voeren. Daarnaast stelden zij 
de populaire philosophes met enige regelmaat aan halfhartige vervolging 
bloot, schoffeerden ze bij herhaling de noblesse de robe, en voerden zij 
een dusdanige buitenlandse politiek, dat de noblesse d'epée, die nog altijd 
de officieren voor leger en vloot leverde, op de grens van muiterij werd 
gebracht.30 De Franse hogere standen raakten, allemaal, van de 
monarchie vervreemd. Als geletterden deelden zij in salons vrijelijk hun 
frustraties met elkaar. Verandering, omwenteling, revolte kwam in de 
lucht te hangen.

8. De Franse Revolutie: bezittenden aan de macht
Het bewustzijn van eenheid onder de getergde Franse elites neemt, in de 
tweede helft van de 18e eeuw, de vorm aan van een sterk nationaal besef. 
Bij de uitwerking van dat besef gaat, aan de vooravond van de Revolutie, 
verrassend genoeg niet de stand der edelen, en ook niet die der 
geestelijken, maar de stand van boeren, burgers en buitenlui, de Tiers

27 Voor een introductie, op grond van recente literatuur, in het meritocratisch ideaal van de 18e- 
eeuwse Franse elite: T.C.W. Blanning, The French Revolution, Class War or Culture Clash? (second 
edition: New York, 1998), p. 17-23.
28 Deze merkwaardige eenheid werd al in de 19e eeuw door Alexis de Tocqueville opgemerkt. Zijn 
inzichten worden door modern historisch onderzoek steeds opnieuw bevestigd. Zie: Alexis de 
Tocqueville, 1'Ancien Régime et la Révolution, Livre II, Chapitre viii: 'Que la France était Ie pays oü 
les hommes étaient Ie plus semblables entre eux'; en voor moderne literatuur: Blanning, French 
Revolution, p. 4-6, 45-48, 52-53, 67-68.
29 In deze zin reeds: Tocqueville, 1'Ancien Régime, Livre II, Chapitre viii.
30 Voor recente literatuur die deze richting aanwijst: zie Blanning, French Revolution, p. 30-42.
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état, de Derde Stand, aan de leiding. Als voorman van de Derde Stand 
werpt Emmanuel Sieyès (1748-1836) zich op.

Met aplomb poneert Sieyès aan het begin van het jaar 1789 de 
stelling dat de natie samenvalt met de Tiers.31 Met werkelijk alle standen 
moet, zo stelt hij, korte metten worden gemaakt: zij hebben op te gaan in 
de natie, gevormd door de Tiers.32 Sieyès weet zijn opvattingen ook 
daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Hij wordt als één der 
representanten namens de derde stand verkozen tot de États généraux, 
die de 5e mei 1789 bijeenkomen, voor het eerst sinds 1614. Op 
aandringen van Sieyès roept de Tiers état zich op 17 juni uit tot 
Assemblée nationale. De tijd van standen is voorbij, die van de ene natie 
geboren. Met enige aarzeling voegt de clerus zich bij de Derde Stand. De 
koning reageert ongelukkig: de 23® juni verordent hij dat de États 
généraux op oude wijze per stand dienden te vergaderen, en geeft hij de 
Assemblée het bevel uiteen te gaan, onder dreiging met geweld. Hiervan 
komt niets. De leden van de Derde Stand, gesteund door een grote 
volksmenigte, weigeren uiteen te gaan en het leger grijpt niet in. De 27e 
juni beveelt de koning de vertegenwoordigers van de adel om zich aan te 
sluiten bij de Assemblée, die daarmee werkelijk nationaal wordt. 
Tegelijkertijd hoopt de koning, door loyale regimenten naar Parijs te 
commanderen, de Revolutie alsnog met geweld in de greep te krijgen. 
Zodra in Parijs bekend wordt dat troepen onderweg zijn, grijpen leden van 
de Derde Stand - burgers, handwerkers en ander stadsvolk - eensgezind 
naar de wapens; het is om aan kruit te komen dat op de befaamde 14e juli 
de Bastille door het volk wordt bestormd. In Parijs en zesentwintig andere 
steden grijpen revolutionairen nu de macht. Op het platteland monden 
voedselrellen en boerenopstanden intussen uit in een bijna landelijke 
campagne tegen kastelen en feodale registers, die in vlammen opgaan.
Het is zaak voor de Assemblée om de gebeurtenissen in haar greep te 
krijgen, en zij stelt niet teleur. De Vergadering, overigens getalsmatig nog 
altijd in belangrijke mate gedomineerd door de adel33, schaft in de 
befaamde nacht van 4 augustus 1789 het feodale stelsel af.

Voortaan staan in Frankrijk alle ambten voor alle burgers open, en 
zal het beoefenen van geen enkel nuttig beroep ooit nog tot het in feodale 
tijden zo gevreesde 'verlies van rang' leiden.34 Korte tijd later stemmen de 
leden van de Assemblée over een Verklaring van de Rechten van de Mens 
en van de Burger, waarin het meritocratisch beginsel dat de 
revolutionairen voor ogen staat, meteen in artikel 1 wordt vastgelegd:

31 Emmanuel Sieyes, Qu'est-ce que Ie Tiers état ?, edition critique avec une introduction et des 
notes par Roberto Zapperi (Genève, 1970), Texte: chapitre I, m.n. p. 126.
32 Op. cit., p. 210-211, 130-131, 126.
33 Over de dominante rol van de adel in de vroege fase van de Revolutie (tot aan de Terreur), met 
name ook met het oog op het leger: Blanning, French Revolution, p. 43-54.
34 Decreet van de Assemblée nationale van 11 augustus 1789, artikel 11. De representanten 
herhaalden later meermaals nadrukkelijk dat het iedere burger principieel vrij stond om ieder 
beroep, iedere kunst en elk handwerk te beoefenen dat hem goeddunkte; zie bijvoorbeeld het op
16 februari 1791 door de Assemblée nationale goedgekeurde Decreet over de Patenten, waarin in 
artikel 7 (een bepaling over de kosten van een patent) nog eens zichtbaar wordt dat voor de 
omzetting van de principiële beroepsvrijheid in de praktijk het individu toch echt over enig 
vermogen diende te beschikken.
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sociale distinctie is enkel en alleen te baseren op het nut dat een mens 
voor de gemeenschap heeft.35 Het is overigens niet voor niets dat in het 
tweede artikel van de Verklaring het eigendomsrecht als 'natuurlijk en 
onaantastbaar' wordt omschreven - de edelen die de 4e augustus hun 
privileges hebben opgegeven, blijven namelijk wel degelijk de eigenaren 
van behoorlijke hoeveelheden land, dat zij voortaan zonder al te veel 
belemmeringen willen gaan uitbaten, en wel op een wijze als omschreven 
in artikel 4 van de Verklaring.

In de jaren 1790 en 1791 draagt de Assemblée de macht in de staat 
steeds verder van de vorst over op de natie, opgevat als de verzameling 
van al die Fransen die over bezit van enige omvang beschikken. Sieyès 
heeft er mede de hand in, dat de Assemblée nationale in de grondwet 
bezit tot een maatstaf voor actieve politieke participatie in het nieuwe 
Frankrijk verheft. Een minimum aan bezit, gemeten naar 
belastingafdracht, kwalificeert een man (vrouwen doen nog niet mee) om 
te kiezen; een hogere bezitsdrempel moet geslecht worden om in een 
publiek ambt gekozen te kunnen worden. Zo komt de staat stevig in 
handen van een 'bezittende klasse'. Tot deze klasse behoren naast de 
welvarende leden van de oude Tiers - de handelaren, fabrikanten en 
bankiers van de bourgeoisie - ook veel edelen en geestelijken. Kort en 
goed: de leden van de oude bevoorrechte standen verliezen in de eerste 
fase van de Revolutie weliswaar hun privileges en titels, maar niet hun 
bezittingen. De 'ene elite' van goed opgeleide en bezittende bevoorrechten 
die over de standsgrenzen heen in de 18e eeuw reeds losjes zichtbaar was 
geworden, constitueert zich tijdens de Revolutie als een concrete klasse, 
die de touwtjes stevig in handen heeft. Aan de greep die de Franse 
bezittende klasse, in een latere fase van de Revolutie ontdaan van 
geestelijken, tijdens de Revolutie op staat en samenleving verwerft, zal 
tot ver in de 19e eeuw niets meer veranderen, hoe zeer verschillende 
facties binnen die klasse ook met elkaar om de voorrang gaan strijden.

9. In een heuse 'klassenstrijd' overwint de bourgeoisie: Guizot
Na de val van Napoleon Bonaparte in 1815 betwistten in Frankrijk met 
name de adel en de bourgeoisie elkaar de voorrang in de staat. Die strijd 
kreeg gestalte in intriges aan het hof, politieke manoeuvres, en ook in 
talloze pennenvruchten. De zaak van de bourgeoisie werd met de pen 
misschien wel het effectiefst bepleit door de historicus Frangois Guizot 
(1787-1874). In 1828 slingerde deze bekwame politicus een Histoire 
générale de la Civilisation en Europe de wereld in, die als een geleerde 
apologie van de bourgeoisie en haar heerschappij gelezen kon worden. De 
Histoire mag zonder overdrijving één van de invloed rijkste werken van de 
19e eeuw worden genoemd; het boek werd door Marx met bewondering 
gelezen, en ook vele anderen lieten zich erdoor in de ban slaan.36

35 Zie de Dédaration, Article I: "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les 
distinctions sodales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune."; geciteerd naar: J.M. 
Roberts ed., French Revolution Documents, Volume I (Oxford, 1966), p. 172.
36 Guizot's boek is tot ver in de 20e eeuw invloedrijk geweest. Nog niet zo lang geleden waren er 
redelijk wat historici die de Franse Revolutie op de een of andere manier als een triomf van de
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Guizot stelt in zijn Histoire dat de moderne Europese geschiedenis is 
bepaald door een 'klassenstrijd' (tutte des classes)37, waarin uiteindelijk 
de bourgeoisie heeft gezegevierd. Volgens Guizot38 ontstond de Europese 
klasse der bourgoisie {la classe bourgeoise européenne) in de 12e eeuw na 
Christus, toen talloze steden, verspreid over heel Europa, zich wisten te 
ontworstelen aan overheersing door feodale heren. De Europese 
bourgeoisie is volgens Guizot vanaf het begin gelaagd. In de 12e eeuw 
bestaat zij uit:

• Marchands en Négociants - kleine en grote handelaren;
• Petits propriétaires - 'kleine eigenaren', dat wil zeggen: lieden die 

huizen of grond bezitten en in de stad domicilie hebben gekozen;
• Avocats, médecins, lettrés de tous genres, magistrats locaux - dus: 

advocaten, artsen, lokale hoogwaardigheidsbekleders en geletterden 
van alle soorten; vooral deze laag doet in de periode tussen 1200 en 
1500 de rangen van de bourgeoisie machtig zwellen.39

Opvallend genoeg heeft Guizot weinig oog voor ambachtslieden en hun 
gilden. Ze komen slechts en passant in zijn geschiedverhaal aan de orde, 
als hij uiteenzet dat in de loop der tijden corporaties en privileges 
woekerden, en grote tegenstellingen in de steden ontstonden. Scherp 
contrasteert Guizot een haute bourgeoisie van welgestelden (riches) die 
steeds opnieuw trachten om de vrijheid van de stad veilig te stellen, met 
een hinderlijk oproerige brede stadse bevolking van werklieden (la 
population ouvrière), die voortdurend ten prooi valt aan alle mogelijke 
wanen (erreurs) en ondeugden (v/ces), en een teugelloze, blinde 
democratische woelgeest (un esprit démocratique aveugle, effréné, 
féroce)40 aan de dag legt.

De Franse bourgeoisie, aldus nog altijd Guizot, komt in de 18e eeuw 
tot het bewustzijn dat zij de eigenlijke natie uitmaakt, en grijpt de macht. 
Zonder met de ogen te knipperen schrijft Guizot daarbij de boeren en 
handwerkers uit de voormalige Derde Stand weg: de Tiers valt samen met 
de bourgeoisie, punt. Voor een betekenisvolle aanpassing van het 
standpunt van Sieyès schrikt Guizot daarbij niet terug: had Sieyès in zijn 
pamflet gesteld dat de Derde Stand anno 1789 alles is ("/e Tiers est 
tout"), bij Guizot heet het, dat in de 18e eeuw de burgerlijke natie alles 
is: "la nation bourgeoise est tout".41

bourgeoisie schilderden. Voor een inzicht in de literatuur en een discussie van het indertijd 
gevoerde debat onder historici, zie: Blanning, French Revolution, p. 55-68.
37 M. Guizot, Histoire de la Civilisation en Europe (sixième édition: Paris, 1851), p. 183: "L'Europe 
moderne est née de la lutte des diverses classes de la societé.".
38 Voor het in deze paragraaf nu volgende: Guizot, Civilisation en Europe, septième legon.
39 Op. cit., p. 182-183.
40 Op. cit., p. 194.
41 Op. cit., p. 170; vergelijk dit met: Sieyes, Tiers état, ed. Zapperi, p. 119.
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HOOFDSTUK 2
Een burgerlijke orde, 1800-1870

1. Handwerkers en loonarbeiders
Guizot schreef het Franse arbeidersvolk zo'n beetje uit de geschiedenis 
weg. Zijn geschiedopvatting had wel enige grond in de werkelijkheid. 
Loonarbeiders waren in Frankrijk, en trouwens ook elders in Europa, in 
conflicten namelijk eeuwenlang steevast de onderliggende partij geweest. 
Het lijkt mij goed, hierop iets nader in te gaan; richten we onze blik 
opnieuw op de geschiedenis van de vroegmoderne stad.

In de periode tussen 1200 en 180042 dreef een volwaardige stad op 
handel en nijverheid. In de handel domineerden vanaf het begin de 
'aanzienlijken': de zogeheten meliores. Zij controleerden de handel over 
lange afstand. Vanuit hun handelsoptiek organiseerden zij bovendien de 
stedelijke nijverheid voorzover zij op uitvoer gericht was. Dit gebeurde in 
een stelsel dat het eenvoudigst met het Duitse woord Verlag te 
kenschetsen is. In dit stelsel bezorgde de koopman (Verleger) 
grondstoffen aan thuiswerkers in de stad en op het platteland, teneinde 
het product, eenmaal gereed, op te halen en te verhandelen. De 
bewerking van producten in dit Verlagsstelsel kon behoorlijk complex zijn, 
met een verregaande mate van arbeidsdeling. In de textielnijverheid 
bijvoorbeeld, de belangrijkste tak van op uitvoer gerichte nijverheid, werd 
veelal op het platteland gesponnen en gewoven, waarna het weefsel in de 
stad door ambachtslieden afgewerkt, en vervolgens door de Verleger en 
zijn agenten verkocht werd.

De ambachtslieden die in de stad voor de koopman-Ver/eger 
werkten, vielen grofweg in twee groepen uiteen: er waren 'meesters', die 
een werkplaats en gereedschap bezaten of van de koopman huurden, en 
'knechten', die als een soort van dagloners in de werkplaatsen emplooi 
vonden. De werkers in het Verlagstelsel waren doorgaans in corporaties 
georganiseerd, die uiterlijk de vorm van gilden aannamen, maar er toch 
wezenlijk van verschilden. Een 'echt' ambachtsgilde namelijk was een 
broederschap van 'kleine kapitalisten': een gemeenschap van meesters 
die, ieder voor zich, over een werkplaats, grondstoffen en gereedschap 
beschikten, alwaar zij volgens de strikte regels van het gilde producten 
voor de plaatselijke markt vervaardigden. Echte ambachtsgilden 
ontstonden in de steden tegen het einde van de l l e eeuw.

Aan het begin van de 13e eeuw werd in de belangrijkste Europese 
steden de stedelijke bovenlaag gevormd door een aantal aanzienlijken, die 
onder elkaar en onder hun nageslacht de belangrijkste bestuursambten 
verdeelden. Dit was niet naar de zin van grote handelaren die niet tot de 
bevoorrechte geslachten behoorden, en ook niet naar de zin van de 
inmiddels gevormde gilden, die een plaats in de stedelijke rechtsorde 
begonnen op te eisen. De ambachtsgilden streefden naar eigen 'vrijheden'

42 Deze paragraaf voor een belangrijk deel op basis van Henri Pirenne, Economic and Social History 
of Medieval Europe (London, 1965), oorspronkelijk uitgegeven in 1936.
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(privileges, monopolies) en invloed op het stadsbestuur. In de 14e eeuw 
brak in veel steden de reeds lang sluimerende animositeit tussen de 
aanzienlijken en de gilden uit in open strijd. Loonarbeiders in het 
Verlagstelsel mengden zich veelvuldig in de troebelen. Allerhande coalities 
bleken mogelijk: de aanzienlijken konden zich met het ene of andere gilde 
tegen andere gilden en de loonarbeiders verbinden, meerdere gilden 
konden gemene zaak maken tegen de aanzienlijken, gilden en 
loonarbeiders konden gezamenlijk de aanval op de aanzienlijken openen, 
gesteund door handelaren die zich voelden buitengesloten - en zo voort. 
Veel Europese steden belandden in een onafgebroken reeks van interne 
twisten. Coalities van de diverse strijdende partijen met edelen van buiten 
de stad, met andere steden, en niet te vergeten met vorsten van dichtbij 
of veraf maakten de 14e eeuw tot een ongekend troebele tijd. Uiteindelijk 
bleek het in veel steden mogelijk om de gilden enige werkelijke of 
zogenaamde deelname in het stadsbestuur toe te staan. De loonarbeiders 
bleven doorgaans met lege handen achter.

In de periode tussen 1500 en 1800 zwol de groep van loonarbeiders 
machtig aan, ook in steden zonder noemenswaardige op uitvoer gerichte 
nijverheid. Dit kwam doordat de gilden in de meeste steden tot bolwerken 
van uitsluiting ontaardden. Het verhaal is op zich bekend. In ieder gilde 
hadden meesters in hun werkplaats enkele gezellen of knechten 
rondlopen. Een gezel was een jongeman die in de leer was zich in het 
ambacht te bekwamen, en een knecht een uitgeleerde gezel die het nog 
niet tot meester had gebracht en tijdelijk aan een meester zijn arbeid om 
loon verkocht. Welnu: naarmate de tijd voortschreed, werd het steeds 
moeilijker voor grote groepen knechten om tot de status van meester op 
te klimmen; loonarbeid werd ook in de voor de lokale markt werkende 
nijverheid een steeds gangbaarder verschijnsel. Keulen, één van de 
oudste steden van Europa, kan helpen om de toename van het aantal 
loonarbeiders ten koste van het aantal zelfstandige handwerkers te 
illustreren.

2. Keulen als voorbeeld
Keulen43 ontwikkelde in de 18e eeuw nauwelijks fabrieksindustrie, die in 
die tijd de vorm aannam van de zogeheten 'manufactuur'. De Keulenaren 
hielden collectief vast aan de vertrouwde middeleeuwse economische 
patronen. Het handwerk in de stad raakte in verval omdat het niet kon 
concurreren met manufactuur-producten van elders. Tegelijkertijd bleef 
de handel over langere afstand overeind; Keulen was en bleef namelijk 
voor Hollanders een belangrijke stapelmarkt. Voor Keulen zijn, 
uitzonderlijk genoeg, gegevens over de werkende bevolking bekend voor 
het einde van achtereenvolgens de 16e, de 17e en de 18e eeuw. Goed is te 
zien, hoe sterk het aandeel der loonarbeiders in de beroepsbevolking 
steeg ten opzichte van dat van kooplieden en handwerkers. In een 
representatieve stadswijk zag het beeld er als volgt uit.

43 Deze paragraaf op basis van: Dietrich Ebeling, Bürgertum und Pöbel. Wirtschaft und Gesellschaft 
Kölns im 18. Jahrhundert (Köln, 1987), m.n. p. 1-29.
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ate % van de Ktwtee beroepsbevofcinft, in:
1590 i  m 1797/99

Kooplieden 1,0 3,3 7,5
Handwerkers 72,4 48,7 28,2
Loonarbeiders 3,0 9,5 21,1
Figuur Keulen: achteruitgang handwerkers en groei van het aantal loonarbeiders.44

Het voorbeeld van Keulen is met name daarom zo interessant omdat het 
laat zien dat zelfs in een stad zonder fabrieksindustrie het aantal 
loonarbeiders sterk groeide, ten koste van de traditionele handwerkers. 
Wordt een stad als Keulen geplaatst naast de Engelse en Zuid- 
Nederlandse steden van de periode 1790-1830, met hun explosief 
groeiende legioenen loonarbeiders in de industrie, dan wordt de 
veronderstelling van Karl Marx en zijn volgelingen, dat in de loop van de 
19e eeuw vrijwel het gehele volk tot de status van loonarbeiders zou 
worden gereduceerd, enigszins navolgbaar. Toch wil ik hier niet verder op 
Marx ingaan.45 Op dit punt in mijn betoog is het volgens mij zinvoller om 
een klassenschema op te stellen, dat voor zoveel mogelijk Europese 
landen in de eerste helft van de 19e eeuw geldigheid bezit. Bezinning op 
de Keulse situatie kan enigszins helpen bij een opmaat tot een dergelijk 
schema, maar er is duidelijk meer nodig.

3. Met Sieyès en Guizot op weg naar een klassenschema
Is er een klassenschema te vinden, zo heb ik mij afgevraagd, dat in de 
eerste helft van de 19e eeuw of daaromtrent werd opgesteld, een schema 
dat indertijd een zekere algemene geldigheid bezat; iets waarop ik zou 
kunnen voortbouwen? Al snel vond ik aansluiting bij Franse denkers. 
Behalve bij Guizot, kwam ik -  verrassend misschien -  ook uit bij Sieyès, 
de voorman van de Derde Stand. Kort voor de Franse Revolutie heeft 
Sieyès namelijk een interessante klassenindeling gepresenteerd, die voor 
de eerste helft van de 19e eeuw, met enige aan Guizot ontleende 
aanvullingen, bijzonder bruikbaar blijkt te zijn.

Sieyès onderscheidt begin 1789 in zijn befaamde pamflet Qu'est-ce 
que Ie Tiers état P46 in de Franse samenleving vier klassen van particuliere 
werkzaamheden (travaux particuliers). Het gaat om werkzaamheden in:

1) landbouw en veeteelt {travaux de la campagne)-,
2) nijverheid (industrie);
3) handel (marchands et négocians))

44 Gedeeltelijke overname van het schema voor de representatieve wijk van het Keulse 6e kwartier 
op p. 29 van: Ebeling, Bürgertum und Pöbel. Om aan een beroepsbevolking van om en nabij de 
100% te komen, zouden nog een behoorlijk aantal andere beroepen moeten worden meegeteld: 
onder meer renteniers, academici, geestelijken, zelfstandigen, beambten, kramers, en tuinders. Al 
deze beroepen heb ik weggelaten omdat het in mijn schema alleen gaat om de relatieve 
verschuivingen die tussen de kooplieden, handwerkers en loonarbeiders hebben plaatsgevonden.
45 Voor meer Marx zie het volgende hoofdstuk, paragraaf 1.
46 Sieyes, Tiers état, ed. Zapperi, p. 121.
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4) persoonlijke dienstverlening (travaux et soins directement utiles ou 
agréables a la personne).

De laatste klasse van werkzaamheden is bij Sieyès overigens zeer breed: 
ze loopt uiteen van de hoogst gewaardeerde wetenschappelijke en vrije 
beroepen (/es professions scientifiques et liberales les plus distinguées) tot 
het nederigste huishoudelijke werk (services domestiques les moins 
estimés). Aan het overzicht van particuliere werkzaamheden voegt Sieyès 
nog enkele publieke functies (fonctions publiques) toe, die zich uitstrekken 
over leger, rechterlijke macht, kerk, en staat (t'Épée, la Robe, l'Église et 
l'Administration).

Wel - laat ik mij verstouten, een 'Frans schema' voor te stellen, 
steunend op de klassenindeling van Sieyès, en aangevuld en als het ware 
gecorrigeerd door de karakteristiek van de Franse samenleving die Guizot 
in zijn Histoire heeft neergelegd. Daarbij interpreteer ik dan de petits 
propriétaires van Guizot iets breder dan hij mogelijk heeft bedoeld; ik vat 
onder deze categorie namelijk graag alle 'kleine eigenaren' van 
productiemiddelen samen, dus alle handwerkers, winkeliers en andere 
'kleine zelfstandigen'. Verder splits ik de persoonlijke dienstverlening die 
bij Sieyès te vinden is meteen uit in de vormen van 'hogere' en 'lagere' 
dienstverlening die door hem zijn gepreciseerd. Het bedoelde 'Franse 
schema' komt er dan uit te zien als Opmaat tot Hoofdschema, Versie 1.

'Frans 
schema1

Sièyes of 
Guizot ?

marchands 
et négocians

Sièyes & 
Guizot

les
professions 
scientifiques 
et liberales

Sièyes

petits
propriétaires

Guizot

services
domestiques

Sièyes

population
ouvrière

Guizot

travaux de 
la
campagne

Sièyes

Opmaat tot Hoofdschema, Versie 1: het 'Franse schema' Sièyes /  Guizot

4. Een kleine Engelse bijdrage
Ik kan mij voorstellen dat de introductie van een 'Frans schema' voor de 
19e eeuw enigszins bevreemd: we praten immers over de eeuw waarin het 
aan de Engelse situatie ontleende drieklassenschema van Adam Smith, 
David Ricardo en Karl Marx een grote rol zou hebben gespeeld. Ik ga op 
dit schema graag in.
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Adam Smith stelt in zijn Wealth of Nations47 dat 'iedere beschaafde 
samenleving' (every civilized society) een algemene onderverdeling in drie 
standen (orders) kent:

1) er is een stand van lieden die leven van landrente;
2) een stand van lieden die leven van winst, gedomineerd door 

handelaren en fabrikanten, en
3) er is een stand van lieden die leven van loonarbeid.

De eerste twee standen, zo stelt Smith op een andere plaats in zijn 
werk48, vormen tezamen de 'hogere standen' (superior orders), de laatste 
stand is de 'lagere stand' (the inferior one). Maar let wel: op verschillende 
plaatsen in zijn boek stelt Smith 'klasse of stand' (c/ass or order) aan 
elkaar gelijk.49 Geen wonder dan ook dat een belangrijk student van zijn 
werk, de Britse econoom David Ricardo (1772-1823), in 1817 in de 
openingszin van zijn invloedrijke geschrift The Principies of Political 
Economy and Taxation, niet net als Smith drie standen, maar drie klassen 
aan de lezer voorstelt. Al hetgeen door de gecombineerde inzet van 
arbeid, machinerie en kapitaal door de mens wordt voortgebracht, aldus 
Ricardo50, is verdeeld over drie klassen (classes) der gemeenschap: die 
der landeigenaren, die van de eigenaren van voorraad of kapitaal, en die 
van de arbeiders. Het is dit schema dat door Karl Marx en zijn volgelingen 
omarmd zou worden, in verbinding met het van Guizot en andere Fransen 
geleende begrip 'klassenstrijd'.

In het 'Franse schema' dat ik heb opgevoerd laten de drie 'standen' 
van Smith, of, zo men wil, de drie 'klassen' van Ricardo, zich zonder veel 
moeite integreren. Wel moet de bovenste categorie van het Franse 
schema tot een brede groep 'kapitalisten' worden opgerekt, opdat er ook 
grote landeigenaren in kunnen worden gevangen. Het resultaat is de 
Opmaat tot Hoofdschema, Versie 2, met vetgedrukt de toevoegingen op 
basis van Smith en Ricardo. Direct valt op, hoe mager het schema van de 
Engelsen eigenlijk is. Het is met name de vraag waar bij hen de burgerij 
blijft, buiten de haute bourgeoisie van grootgrondbezitters, 
groothandelaren en grootindustriëlen, die overduidelijk onder de 
'kapitalisten' valt. Het Franse schema beidt gelukkig soelaas.

47 Smith, Wealth of Nations, ed. Cannan, vol. I, p. 276-278.
48 Op. cit., vol II, p. 76-77.
49 Op. cit., vol. I, p. 313; zie ook vol. II, p. 184, alwaar 'different orders of people... divide into 
three classes'.
50 David Ricardo, The Principies o f Political Economy and Taxation (1817); de eerste zin van het 
boek is de eerste zin van de 'Preface'
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Kiasse-naam Voorbeelden van 
beroepen in de klasse

Frans
Sctmna

Kapitalisten Lieden die leven van 
landrente & lieden die 
leven van winst (m.n. 
handelaren en 
fabrikanten)

marchands 
et négocians

les
professions 
scientifiques 
et liberales
petits
propriétaires

Loonarbeiders services
domestiques

population
ouvrière

travaux de 
la
campagne

Opmaat tot Hoofdschema, Versie 2: het 'Franse schema' uitgebreid met, vetgedrukt, 
Smith /  Ricardo.

5. Drie klassen burgers
Onder de klasse der haute bourgeoisie is bij de Fransen een aparte klasse 
gegeven van burgers die emplooi vinden in vrije beroepen51, alsook in 
dienst van stad en staat52. Naast deze klasse kunnen de petits 
propriétaires van Guizot worden onderscheiden als burgers van een 
geheel eigen soort. Als we de categorie van Guizot iets oprekken, gaat het 
bij deze petits propriétaires om de zogeheten 'kleine burgerij': om een 
klasse van 'kleine zelfstandigen', om, zoals dat dan heet, de 
'middenstand'. De leden van deze middenstand hebben we ons in de 
eerste plaats voor te stellen als 'shopkeepers': als handwerkers, winkeliers 
en andere lieden die hun eigen huis en werkplaats bezitten en zelfstandig 
voor de lokale markt werken. Tot de 'middenstand' zijn verder alle kleine, 
maar wel enigszins vermogende boeren te rekenen, dat wil zeggen: alle 
boeren die wel genoeg eigen land en middelen hebben om te voorzien in 
het eigen levensonderhoud, maar niet echt voor grootschalige handel 
kunnen produceren; een boven het voor eigen gebruik eventueel uitgaand 
surplus is bij deze kleine boeren zo gering dat ze het aan huis of op de 
lokale dorpsmarkt verkopen.

In de Opmaat tot Hoofdschema, Versie 3 zijn, vetgedrukt, de drie 
klassen van de burgerij nader uitgewerkt. In het bewuste schema zijn,

51 Ter herinnering: bij Sièyes gaat het om les professions scientifiques et liberales les plus 
distinguées, bij Guizot om avocats, médecins, lettrés de tous genres.
52 Hier noemt Sièyes: l'Épée, la Robe, l'Église et l'Administration; Guizot: les magistrats.
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voor de duidelijkheid, per klasse diverse voorbeelden van mogelijke 
beroepen opgenomen.53

Klasse-naam Voorbeelden van 
beroepen tn de klasse

Schema 
5%wr /  
Cuöot

Kapitalisten: 
Rijke Adel & 
Hoge Burgerij 
(haute 
bourgeoisie)

Grootgrondbezitters;
groothandelaren;
grootindustriëlen

marchands 
et négocians

Burgerij: 
Traditionele vrije 
beroepen en 
overheidsdienaren

Artsen, hoogleraren, 
rechters, advocaten, 
notarissen, hoge 
ambtenaren, hoge 
officieren, directeuren, 
ingenieurs, schrijvers, 
kunstenaars

les
professions 
scientifiques 
et liberales

Kleine burgerij: 
'oude
middenstand' 
ofwel 'kleine 
zelfstandigen'

'Shopkeepers'; 
handwerkers, 
winkeliers, herbergiers, 
barbiers; enigszins 
vermogende boeren

petits
propriétaires

Loonarbeiders services
domestiques

population
ouvrière

travaux de 
la
campagne

Opmaat tot Hoofdschema, Versie 3: vetgedrukt de burgerij, nader ingevuld.

6. Drie klassen loonarbeiders
Wat in het schema nu nog ontbreekt, is een nadere omschrijving van de 
'loonarbeiders'. Die omschrijving is, ook nu weer gebruik makend van het 
Franse schema, eenvoudig te geven. Bijzondere aandacht in deze exercitie 
verdient vooral de door Sièyes zo treffend in het oog gevatte klasse van 
werkers in de services domestiques. Bij het dienstpersoneel van de vroege 
19e eeuw is het namelijk belangrijk om ons goed te realiseren54, dat het 
hierbij vrijwel uitsluitend om inwonend dienstpersoneel oftewel 
'huispersoneel' ging. Bij de als kleine zelfstandigen werkzame 
handwerkers en winkeliers bestond dit huispersoneel doorgaans uit een 
inwonende gezel of knecht, bij boeren met gering vermogen uit

53 De beroepen mede op basis van: Ebeling, Bürgertum und Pöbel.
54 Bij het schrijven van de paragrafen 6 tot en met 9 heb ik informatie uit diverse handboeken 
gecombineerd. Het gaat om vier boeken in het bijzonder. Voor de Europese verhoudingen in het 
algemeen: Peter N. Stearns, European Society in Upheaval, Social history since 1750 (second 
edition: New York, 1975); voorde Franse situatie: RobertTombs, France 1814-1914 (London, 
1996); en voor de Engelse situatie: Harold Perkins, The Origins of Modern English Society (second 
edition: London, 2002) alsmede Eric J. Evans, The Forging of the Modern State. Early Industrial 
Britain 1783-1870 (third edition: London, 2001).
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inwonende knechten. In de Opmaat tot Hoofdschema, Versie 4 zijn de 
klassen der loonarbeiders, vetgedrukt, nader ingevuld.

Klasse-naam Voorbeelden van 
beroepen te de klasse

Schema 
Sièyes /  
Guizot

Kapitalisten:
Rijke Adel &
Hoge Burgerij 
(haute bourqeoisie)

Grootgrondbezitters;
groothandelaren;
grootindustriëlen

marchands 
et négocians

Burgerij: 
Traditionele vrije 
beroepen en 
overheidsdienaren

Artsen, hoogleraren, 
rechters, advocaten, 
notarissen, hoge 
ambtenaren, hoge 
officieren, directeuren, 
ingenieurs, schrijvers, 
kunstenaars

les
professions 
scientifiques 
et liberales

Kleine burgerij: 
'oude middenstand' 
ofwel 'kleine 
zelfstandigen'

'Shopkeepers': 
handwerkers, 
winkeliers, herbergiers, 
barbiers; enigszins 
vermoqende boeren

petits
propriétaires

Inwonend
huishoudelijk
dienstpersoneel

Gezellen en knechten; 
koks, meiden, 
koetsiers, butlers

services
domestiques

Loonarbeiders 
t.b.v. industrie

Arbeiders in fabrieken, 
mijnen, opslag en 
transport

population
ouvrière

Loonarbeiders op 
het land

Dagloners travaux de 
la
campagne

Opmaat tot Hoofdschema, Versie 4: de loonarbeiders nader ingevuld.

7. Klassenbewustzijn in de periode 1800-1870
Wie de maatschappij in klassen wilde opdelen, kwam in de 19e eeuw 
doorgaans op grove indelingen uit; we zagen het reeds bij Ricardo. In heel 
Europa was het mogelijk ten minste een onderscheid te maken tussen wat 
in Nederland dan heette: de 'hogere klassen', de 'middenstand' en de 
'lagere volksklassen'. In het Hoofdschema, Versie 1, is zichtbaar gemaakt 
hoe deze grove klassenindeling zich ongeveer verhoudt tot de door mij 
voorgestelde klassen.
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Grof schema 
tijdgenoten

Klasse-naam Voorbeelden van 
beroepen in de klasse

Schema 
Sièycs /  
Gvizot

'Hogere
klassen'

Kapitalisten:
Rijke Adel &
Hoge Burgerij 
(haute bourgeoisie)

Grootg rond bezitters;
groothandelaren;
grootindustriëlen

marchands 
et négocians

Burgerij: 
Traditionele vrije 
beroepen en 
overheidsdienaren

Artsen, hoogleraren, 
rechters, advocaten, 
notarissen, hoge 
ambtenaren, hoge 
officieren, directeuren, 
ingenieurs, schrijvers, 
kunstenaars

les
professions 
scientifiques 
et liberales

'Middenstand' Kleine burgerij: 
'oude middenstand' 
ofwel 'kleine 
zelfstandigen'

'Shopkeepers': 
handwerkers, 
winkeliers, herbergiers, 
barbiers; enigszins 
vermoqende boeren

petits
propriétaires

'Lagere
volksklassen'

Inwonend
huishoudelijk
dienstpersoneel

Gezellen en knechten; 
koks, meiden, 
koetsiers, butlers

services
domestiques

Loonarbeiders t.b.v. 
industrie

Arbeiders in fabrieken, 
mijnen, opslag en 
transport

population
ouvrière

Loonarbeiders op 
het land

Dagloners travaux de 
la
campagne

Hoofdschema, Versie 1: klassen en beroepen 1800-1870.

Na de toevoeging van de grove klassenindeling aan mijn schema, ga ik 
graag in op de vraag of er in de 19e eeuw naast het traditionele 
standsbesef toch niet ook van enig klassenbewustzijn sprake is geweest. 
Bij de twee hoger geplaatste klassen van kapitalisten respectievelijk 
beoefenaars van vrije beroepen en overheidsdienaren, bij de hoge 
burgerij en de burgerij dus, ja: daar was, naast een goed ontwikkeld 
standsgevoel, zeker sprake van enig klassenbewustzijn. De genoemde 
groepen maakten immers de elite in de maatschappij uit: zij vormden, 
tezamen, ontegenzeggelijk de 'hogere klassen'. Door substantieel bezit, 
door omgangsvormen, door hoge scholing wisten leden van de 
maatschappelijke elite zich van de overige klassen onderscheiden. 
Bevoorrecht waren ze, allemaal. De leden der'hogere klassen' hadden het 
beste van de Franse Revolutie geërfd: zij konden een zelfstandig bestaan 
leiden; konden vrij en onbekommerd over hun vermogen beschikken en 
de eigen individualiteit volledig tot wasdom laten komen. De hogere 
klassen, zij maakten als de 'aanzienlijken' ofwel 'notabelen' overal in 
Europa de dienst uit in staat en samenleving, en zij waren vast van plan 
zich in deze positie te handhaven.

De oude middenstand kende, net als de hogere klassen, een sterk 
groepsbewustzijn, al vertaalde dit zich doorgaans eerder in een stands- 
dan in een klassenbesef, hetgeen ook mooi wordt uitgedrukt in de 
benaming 'middenstand'. De kleine burgerij identificeerde zich verregaand
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met de boven haar geplaatste klassen. Dat lag ook voor de hand. 
Middenstanders beschikten net als de hoger geplaatsten over bezit, ook al 
was dat nog zo bescheiden van omvang; middenstanders konden, net als 
de elite, als erfgenamen van de Revolutie gelden: ook zij beschikten 
zelfstandig over eigen vermogen, en werkten waar mogelijk aan de 
ontwikkeling van hun eigen individualiteit.

Het inwonend dienstpersoneel van de middenstanders keek, op zijn 
beurt, eveneens omhoog. Gezellen en knechten identificeerden zich 
doorgaans met de shopkeepers en boeren waarvoor zij werkten. Het was 
de hoop en het verlangen van iedere knecht en gezel om zelf ook, en wel 
zo snel mogelijk, een bestaan als kleine zelfstandige op te bouwen.

Gezellen en knechten lieten zich niet graag met de loonarbeiders 
van het land en de werkplaats op één hoop gooien. Knechten en gezellen 
zagen zich maar wat graag als 'middenstanders in de dop': als aspirant- 
burgers, zeg maar. Deze gedachte werd breder gedragen. Leden van de 
hogere klassen en middenstanders konden zich werkelijk, als zij dat 
wilden, zonder problemen met de knechten en gezellen tot één en 
dezelfde burgerlijke ideologie bekennen: de ideologie van de Franse 
Revolutie, ideologie van de ene, ondeelbare burgernatie.55 Iedere burger, 
iedere inwoner van dezelfde natie: iedereen met enig bezit, met enig 
talent, moest, in deze ideologie, in staat worden geacht en gesteld om 
land en volk naar vermogen te dienen. Wierpen burgers uit de hogere 
klassen of uit de middenstand een welwillend oog op de lagere 
volksklassen, en waren zij daarbij voldoende nationaal gezind om ook in 
deze hoek talenten te vermoeden, dan konden zij zich gaan inspannen 
voor'volksverheffing'. De kern van dit streven naar verheffing was 
eenduidig: hoe meer getalenteerde knechten, gezellen en - tot op zekere 
hoogte - arbeiders tot ten minste het niveau van de kleine burgerij 
konden worden opgetrokken, des te krachtiger zou de natie opbloeien.

8. Het burgerlijk ideaal en het discours der 'producenten'
Toen het kapitalisme onder invloed van de opkomende industrialisatie 
sterk van van vorm begon te veranderen, begonnen voor de burgerlijke 
orde die de Revolutie in het leven had geroepen, bij de 'arbeiders' in de 
lagere volksklassen de problemen. Arbeiders kwamen na 1800 in hoog 
tempo feitelijk buiten de burgerlijke orde te staan.55 Waar iedere burger of 
burger-in-de-dop het over eens kon zijn, van de rijkste kapitalist tot de 
nederigste gezel, was dat de loonarbeiders in de fabrieken en op het land 
zonder twijfel echt tot de 'lagere', ja tot de 'laagste' volksklassen 
behoorden. Fabrieks- en landarbeiders konden op den duur eigenlijk 
alleen nog als 'objecten van volksverheffing' in het nationaal-burgerlijk 
discours worden ingepast. Zij beschikten immers over geen enkel

55 Zie voor een samenvatting van deze ideologie en haar genese: Pierre Rosanvallon, La societé 
des égaux (Paris, 2011), I. Partie ('L'invention de l'égalité').
56 Voor een indringende beschrijving van de uitsluiting uit de burgerlijke orde waarmee Franse 
arbeiders door de onvoorziene opkomst van het industrieel kapitalisme aan het begin van de 198 
eeuw werden geconfronteerd, en van de gevolgen die dit voor de ideologie van de burgerlijke natie 
had, zie: Rosanvallon, La societé des égaux, II. Partie ('Les pathologies de l'égalité').
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noemenswaardig bezit; zij zwoegden in loondienst maar voort, zonder het 
perspectief dat voor knecht en gezel wenkte: voor arbeiders bestond geen 
uitzicht op een zelfstandig ('burgerlijk') bestaan, hoe marginaal ook.57 
Konden de arbeiders niet gewoon 'vergeten' worden, of, zoals Guizot dat 
deed, als oproerlingen in het burgerlijk discours worden gemarginaliseerd? 
De arbeiders zelf vonden uiteraard van niet. Zij vochten voor hun zaak.

Wie zich gedwongen zag om zijn arbeid voor loon op het land of in 
de fabriek te verkopen, was in de vroege 19e eeuw in veel gevallen een 
omlaag gevallen zoon uit kleinburgerlijke familie, dan wel een knecht of 
gezel die tot zijn schrik moest bekennen dat hij geen werkelijk perspectief 
op een zelfstandig bestaan had, - een man dus die, nadrukkelijk in het 
burgerlijk ideaal verworteld, met klem moest protesteren tegen het feit 
dat hij van de burgermaatschappij was afgesneden. De worteling in het 
burgerlijk levensideaal maakte dat loonarbeiders in de eerste helft van de 
19e eeuw doorgaans niet geneigd waren om een positie buiten de 
burgerlijke orde te aanvaarden, ook niet als het verlies van aansluiting op 
de burgerlijke orde hen door studeerkamergeleerden als een 'historisch 
noodzakelijke' vorm van 'Verelendung' werd voorgehouden. Neen: de 
arbeiders wilden de aansluiting herstellen. Zij trachtten, samen met 
welgezinde intellectuelen, daartoe het burgerlijk discours te verbreden. 
Niet het feit of iemand over enig bezit beschikte, niet het feit of hij 
zelfstandig leven en werken kon, zo luidde de redenering, moest bij het 
bepalen van iemands status als volwaardig burger maatgevend zijn, maar 
enkel en alleen het feit of iemand werkte, of hij, als 'producent', bijdroeg 
aan het volkswelvaren. In het alternatieve discours dat de arbeiders in de 
eerste helft van de 19e eeuw ontwikkelden58, gold iedereen die productief 
was, van de beoefenaar van een vrij beroep tot en met de loonarbeider, 
als een burger in het hart van de natie. Alleen 'uitvreters' boven- en 
onderaan het maatschappelijk gebouw, de kapitalisten respectievelijk 
paupers, behoorden in deze visie als 'parasieten' niet werkelijk tot de kern 
van het volk.

9. Frankrijk: voorbeeldige burgerlijke natie, één en ondeelbaar
De ideale burgerlijke natie was in de 19e eeuw die, waarin een burgerlijk, 
zelfstandig bestaan voor zoveel mogelijk 'volksgenoten' was gerealiseerd.

57 Dit constateerde in 1819 Jean de Sismondi, in zijn Nouveaux principes d'économie politique, als 
een nieuw en verontrustend feit voor zijn Franse vaderland: "Le plus fatal changement survenu 
dans la condition du journalier (...) c'est que désormais les ouvriers naissent et meurent ouvriers, 
tandis qu'autrefois l'état d'ouvrier n'était qu'une préparation, un degré pour arriver a un état 
supérieur." Het citaat neem ik over als gegeven door Rosanvallon op p. 110 van zijn La societé des 
égaux.
58 Zie, voor de Franse variant van dit discours, dat culmineerde en in zekere zin ook stuk liep in de 
Parijse Commune van 1871: Robert Tombs, France 1814-1914 (London, 1996), p. 273-278 ('The 
Left: emancipating 'the producers"). Dat dit discours ook buiten Frankrijk bestond, laat een citaat 
zien uit het Nederlandse tijdschrift Tubalkain -  Weekblad voor de Arbeidzamen uit alle Standen, 
dat in het 'proefnommer' van de eerste jaargang, gedateerd op zondag 9 maart 1851, in het 
hoofdartikel onder de titel 'Elk bedrijf, elk beroep is eervol!' onder meer stelde: "Daarom zeggen 
wij met de volste overtuiging: alle bedrijven zijn eervol! Hunne adelbrieven dagteekenen van den 
oorsprong des menschdoms, -  en, zoo het onbetwistbaar is, dat in het zedelijke de deugd adelt, - 
zoo is het niet minder waar, dat in het maatschappelijke alleen de arbeid adelt!"
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Frankrijk leek rond 1800 nog voor het ideaal te kwalificeren. Uit de oude 
Derde Stand had niet alleen de stedelijke burgerij van de Revolutie 
geprofiteerd, ook de boeren waren er goed uitgesprongen. De Franse 
keuterboer die aan het eind van de 18e eeuw tot de ondergang gedoemd 
leek, was door de Revolutie in zijn bestaan namelijk'gered', en zou, met 
steun van alle opeenvolgende Franse overheden, in de 19e eeuw als 
dominante factor in de middenstand overeind weten te blijven.59 Zeer veel 
moderne industrie kende Frankrijk rond 1800 nog niet, en dat maakte het 
mogelijk om de toekomst van het land te zien in termen van een heus 
burgerlijk utopia, waarin de klassen, van hoge burgerij tot en met 
dienstpersoneel, gaandeweg steeds meer naar elkaar toe zouden groeien, 
totdat een punt zou zijn bereikt waarop er van scherpe klassengrenzen 
hoegenaamd geen sprake meer zou zijn.60 Een soort van klasseloze 
samenleving leek in het verschiet te liggen, en dat was niets anders dan 
de ultieme natie zoals de Revolutie die had bedoeld: werkelijk'één en 
ondeelbaar'. Langs deze utopische lijnen bleef Alexis de Tocqueville 
denken, een illuster tijdgenoot van Guizot.

Voor de burgerzoon Guizot vielen natie en haute bourgeoisie samen. 
Toen de adel na de revolutie van 1830 de macht in de Franse staat aan de 
bourgeoisie moest afstaan, begon Guizot aan een zegetocht in de hoogste 
ambten van staat, die pas met de volgende revolutie (die van 1848) zou 
eindigen. Tussen 1830 en 1848 ijverde Guizot als invloedrijk staatsman 
onverdroten voor een absolute dominantie van de haute bourgeoisie. Met 
de invloed van het gewone werkvolk, ja zelfs van middenstanders - met 
'democratie' in welke vorm dan ook - had hij niets op. Zijn tijdgenoot 
Alexis de Tocqueville (1805-1859), nota bene een edelman van geboorte, 
dacht daar heel anders over. Tocqueville interpreteerde de Franse 
Revolutie niet, gelijk Guizot, als de overwinning van één enkele klasse, 
maar, integendeel, als de daadwerkelijke eenmaking en 'overwinning' van 
de éne en ondeelbare Franse natie. Tocqueville hechtte er aan dat tijdens 
de Franse Revolutie alle standen: die van adel en geestelijkheid, maar óók 
die van de Derde Stand, en dan over haar volle breedte, werkelijk in één 
volk waren opgegaan.

10. Tocqueville droomt van een klasseloze maatschappij
Al vroeg had Tocqueville, telg uit een aanzienlijk Frans 
aristocratengeslacht, voor zichzelf vastgesteld dat het Ancien Régime 
voltooid verleden tijd was. De Franse revolutionairen hadden de standen 
afgeschaft en ofschoon er door Napoleon Bonaparte en navolgende 
heersers volop was gerestaureerd, kon niemand werkelijk menen dat de 
standenmaatschappij ooit nog zou herleven.61 Niemand wilde dat volgens

59 Tombs beschrijft in zijn France 1814-1914 in deze zin het 19£-eeuwse Frankrijk in zijn 
hoofdstukken 7 en 15.
60 Rosanvallon wijst er p. 110 van zijn La societé des égaux op dat Sismondi in 1819 bewust en 
nadrukkelijk een ander boek schreef dan in 1803, toen hij, in zijn De la richesse commerciale, nog 
meende te kunnen uitgaan van harmonie tussen het gelijkheidsideaal van de Revolutie en de 
werkelijk bestaande sociaal-economische verhoudingen.
61 Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, tome II, quatrième partie, chapitre viii: 
'vue générale du sujet'; in de editie van de Bibliothèque de la Pléiade (Paris, 1992) p. 853.
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hem ook echt. Hooguit waren er hier enkelingen te vinden die het ene, 
daar lieden die een ander aspect van het verleden in de nieuwe situatie 
wilden herstellen; niemand echter, zo nog altijd Tocqueville, wilde in zijn 
geheel terug naar een samenleving van afgeschotte standen en 
corporaties. Het streven naar gedeeltelijke restauratie deed Tocqueville af 
als nobel, maar steriel en irrelevant. De toekomst, zoveel was wat hem 
betreft zeker, was aan één ondeelbaar volk. Alle leden van dat volk waren 
gelijk voor één en dezelfde wet. Ieder had voortaan zelf te bepalen hoe hij 
zijn eigen leven wilde inrichtte, zolang hij maar binnen de grenzen bleef 
die werden gesteld door de staat, het instrument van de volkswil. Nu was 
er buiten Frankrijk nog één andere grote natie die de ideale burgerlijke 
orde leek te kunnen benaderen: die van de Verenigde Staten, de natie die 
mede door Franse hulp onafhankelijk was geworden, de natie ook die met 
zijn Revolutie voor veel Franse revolutionairen als model had gediend. 
Naar dit Amerika: dit land van Franse verbeelding, reisde Tocqueville af, 
teneinde zijn visie op de burgerlijke orde van de toekomst aan te 
scherpen. Van zijn bevindingen deed hij verslag in een kloek, tweedelig 
werk: De la Démocratie en Amérique.62 Met name in het tweede, in 1840 
verschenen deel ontwikkelde Tocqueville zijn diepste gedachten. Een 
modern volk, zo betoogt hij in de bewuste tweede band, zal bestaan uit in 
handel, nijverheid en landbouw werkzame burgers, allen gekenmerkt door 
de nieuwe geesteshouding van het zogeheten 'individualisme'. De nieuwe, 
'democratische' samenleving die Tocqueville in het verschiet ziet liggen, 
zal zijn als een gewemel van in beginsel aan elkaar gelijke individuen, 
ieder op zoek naar zijn eigen fortuin, ieder gemotiveerd door de wens om 
zijn eigen welbevinden en dat van zijn dierbaren te vergroten. In dat 
gewemel zal, zo stelt Tocqueville expliciet63, op termijn geen plaats meer 
zijn voor enige aan het verleden herinnerende onderverdeling van het volk 
in 'standen' (castes) 'klassen' (classes) of'geslachten' (races). Tocqueville 
wil nog wel enkele zeer rijken en enkele zeer armen onderscheiden, maar 
zij doen volgens hem eigenlijk niet meer ter zake: de maatschappij drijft 
voortaan op een tussen zeer arm en zeer rijk gepositioneerde brede 
massa (multitude) van in bescheiden vermogens nagenoeg gelijke 
mensen. Tocqueville raadt zijn tijdgenoten aan om de onstuitbare opmars 
van de 'democratie' in sociaal-economische zin te aanvaarden. Waar tegen 
gestreden moet worden, is enkel het gevaar dat de amorfe massa 
individuen op tirannieke wijze zal worden geregeerd door een alles 
verpletterend staatsapparaat.

11. Een nachtmerrie: 'arbeiders' tegenover 'kapitalisten'?
De gedachte dat de loonarbeiders in fabrieken en mijnen de droom van de 
ene, klasseloze natie wel eens grof zouden kunnen verstoren, kon 
Tocqueville niet echt uit zijn bewustzijn bannen, gegeven de felle

62 Voor een kort overzicht van de hoofdstellingen van Tocqueville in zijn Démocratie, zie van tome 
I: de 'Introduction' en van tome II: het 'Avertissement' alsmede van de quatrième partie, chapitre 
viii: 'vue générale du sujet'.
63 Tocqueville, Démocratie, tome II, troisième partie, chapitre xxi: 'pourqoi les grandes révolutions 
deviendront rares'; in de Piéiade-editie p. 768-769.
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discussies die in het Frankrijk van de jaren '20 en '30 van de 19e eeuw 
werden gevoerd over de opkomst van een nieuwe maatschappelijke 
tweedeling.64 Met tegenzin noteert Tocqueville in het laatste deel van zijn 
studie over Amerika enige twijfel over de triomftocht van de 
democratische burgerlijke orde, gedacht als een heerschappij van kleine 
zelfstandigen. Zou misschien de opkomende industrie een alternatieve 
maatschappelijke orde kunnen bewerken, gedomineerd door een nieuwe 
'aristocratie' van financiers en fabriekseigenaren?65 Een samenleving zou 
kunnen ontstaan, zo speculeert Tocqueville huiverend, waarin grote 
industriële ondernemingen, gefinancierd met grote kapitalen, twee klassen 
tegenover elkaar plaatsten: aan de ene kant tot slaven van machine en 
arbeidsdeling gedegradeerde werklieden, aan de andere kant hun puissant 
rijke meesters.

64 Zie Rosanvallon, La societé des égaux, p. 109-124 ('La société divisée').
65 Tocqueville, Démocratie, tome II, deuxième partie, chapitre xx: 'Comment l'aristocratie pourrait 
sortir de l'industrie'.
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HOOFDSTUK 3
De opkomst der 'in loondienst aangestelden', 1870-1950

1. Voortgezette klassenstrijd? Het Kommunistisch Manifest
Zonder het Franse denken van de eerste helft der 19e eeuw, waarin Guizot 
en de Tocqueville zo prominent figureerden, was de communistische 
theorie van Karl Marx (1818-1883) en Friedrich Engels (1820-1895) niet 
mogelijk geweest. Net als De Tocqueville stelden Marx en Engels zich de 
samenleving van de toekomst voor als een 'klasseloze samenleving'.66 Die 
samenleving zou alleen wel, zo meenden de twee vrienden, bevochten 
moeten worden, en wel in een voortzetting van de klassenstrijd. Met 
Guizot waren Marx en Engels het namelijk eens dat in de 18e eeuw de 
klassenstrijd door de bourgeoisie was gewonnen, ten koste van de adel en 
het feodale stelsel, maar dat de klassenstrijd daarmee was afgelopen, 
zoals Guizot meende, neen: daarin konden zij niet mee gaan. De 
bourgeoisie, zo redeneerden Marx en Engels, zou in de loop van de 19e 
eeuw, in een voortzetting van de klassenstrijd, op haar beurt het 
onderspit delven, en wel in een strijd met de klasse der loonarbeiders.

Marx meende dat de 'proletarisering' der werklieden: het opgaan 
van de handwerkers en andere middenstanders in een alsmaar 
aanzwellend, steeds verder verpauperend arbeiderslegioen, 
onontkoombaar was. De primitieve statistieken van de late 18e en vroege 
19e eeuw leken hem in het gelijk te stellen: in het vorige hoofdstuk kwam 
reeds naar voren67 dat zelfs in een stad zonder fabrieksindustrie als 
Keulen de achteruitgang van de handwerkersklasse en de groei van de 
klasse der loonarbeiders onstuitbaar leek. Voor Marx en Engels stond vast, 
dat loonarbeiders niet langer moesten streven naar opname in een 
burgerlijke orde die 'onvermijdelijk' tot verdwijnen was gedoemd. In hun 
bekende Manifest der Kommunistischen Partei (1848) riepen zij de 
arbeiders van alle landen op, zich er bewust van te worden dat zij tot één 
klasse behoorden: een internationale klasse, die, zonder acht te slaan op 
landsgrenzen, de strijd moest aanbinden met de heersende, eveneens 
internationale klasse der bourgeoisie.

2. De moderne wereld krijgt vorm
Marx en Engels kregen met hun voorspellingen en toekomstwensen geen 
gelijk. In een tijdsbestek van nog geen mensenleven werd, tussen 1850 
en 1900, het wereldomspannende apparaat van productie en distributie 
zoals wij dat nu nog kennen, uit de grond gestampt en verder opgetuigd, 
en wel zo, dat voor steeds grotere groepen mensen een steeds hogere 
levensstandaard mogelijk werd. Daarbij sprongen twee nieuwe, door

66 Deze paragraaf voornamelijk op basis van: Karl Marx und Friedrich Engels, Manifest der 
Kommunistischen Partei (1848), afgedrukt als p. 813-858 in: Karl Marx, Frühe Schriften, Zweiter 
Band, Hans-Joachim Lieber und Peter Furth hsrg. (Darmstadt, 1971).
67 Zie het voorgaande hoofdstuk, paragraaf 2 ('Keulen als voorbeeld').
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Marx, Engels, en trouwens ook talioze anderen, niet voorziene klassen op: 
één klasse boven, en één onder de traditionele middenstand.

Tussen burgerij en middenstand ontstond een klasse met nieuwe 
beroepen die allemaal op enige wijze gericht waren op de ordening, de 
controle en het beheer van steeds complexer wordende bedrijven, steden 
en staten. Daarnaast stelde de groeiende complexiteit van het 
maatschappelijk apparaat steeds meer huishoudelijk personeel in staat 
om diensten te gaan verlenen voor loon, zonder dat het daarbij bij de 
baas hoefde in te wonen; tussen de middenstand en de klasse van 
inwonend dienstpersoneel ontstond, met andere woorden, een nieuwe 
klasse van uitwonend dienstverlenend personeel. Tijdgenoten was dit niet 
meteen duidelijk, allemaal. De ontwikkelingen gingen zo duizelingwekkend 
snel, dat ze nauwelijks bij te benen waren.

Ik maak me sterk dat wij ons nu, aan het begin van de 21e eeuw, 
nauwelijks nog kunnen voorstellen hoe snel en ingrijpend de Westerse 
samenlevingen in de tweede helft van de 19e eeuw veranderden. Wie 
tussen 1850 en 1900 in een Westerse natie leefde, was getuige van onder 
meer de opkomst van de telegraaf, de telefoon, de spoorwegen en het 
volksonderwijs, van de oprichting van grote fabrieken en kantoren, van 
allerhande verbeteringen in onder meer de hygiëne, het postwezen en de 
huisvesting, en van de invoering van rudimentaire sociale wetgeving. 
Vooral in Duitsland werd het moderne apparaat in duizelingwekkende 
vaart opgetrokken. Het was dan ook een Duitser, Walther Rathenau 
(1867-1922), de trotse zoon van de oprichter der reusachtige Allgemeine 
Electricitats Gesellschaft (A.E.G.), die anno 1912 indringend een reeds ver 
volmaakt, werkelijk wereldomspannend systeem voor verzorging van de 
massa's omschreef.

Alle grotere steden van de Westerse wereld, zo Rathenau68, zijn in 
opbouw en functioneren aan elkaar gelijk geworden. Zij vormen de 
allesbepalende knooppunten in een uitgebreid straten- en spoorwegennet. 
Mensenlichamen worden twee maal daags over de wegen naar binnen 
gepompt, net als de benodigde voedings- en genotsmiddelen. Water, gas 
en elektriciteit stromen over aparte netwerken de stad in; verbruikte 
materie stroomt er via bijzondere kanalen weer uit. Buiten de historische 
stadskernen staan, in nieuwgebouwde wijken, de huizen en overige 
gebouwen er overal verrassend gelijkvormig bij; hooguit zijn de ramen 
hier wat dichter, daar wat verder op elkaar geplaatst, ligt de rooilijn hier 
wat hoger, ginds wat lager, en is er op de ene plaats kwistiger met 
torentjes, tegeltableaux en andere versieringen gestrooid dan op de 
andere. In kamers die achter de moderne gevels eindeloos aan elkaar 
geplakt zijn, als de raten van een bijenkorf, houden de inwoners der 
grotere steden zich op, materieel maar zeker ook geestelijk verregaand

68 Walther Rathenau, Zur Kritik der Zeit, oorspronkelijk verschenen in 1912, in de uitgave: Walther 
Rathenau, Gesammelte Werke, Band I (Berlin, 1918), p. 13-14. Ik volg zijn tekst vrij letterlijk. 
Rathenau beschrijft overigens een wereld die al rond het midden van de 19e eeuw in de maak was. 
Vergelijk de schets van Rathenau bijvoorbeeld met opmerkingen van John Stuart Mill aan het einde 
van het derde hoofdstuk van zijn fameuze essay On Liberty uit 1859; zie: John Stuart Mill, On 
Liberty, edited by Stefan Collini (Oxford, 1989), p. 73.
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gelijkgeschakeld. De modegrillen, passies, angsten, verpozingen en 
kunstwerken gaan van stad tot stad, niet gehinderd door welke 
landsgrenzen dan ook. Wetenschap en kunst zijn internationale 
fenomenen geworden. Hetzelfde theaterstuk wordt in Parijs en Berlijn 
gespeeld, dezelfde etalage prijkt in Londen en New York, hetzelfde 
wetenschappelijke probleem houdt in alle steden de geesten bezig, 
hetzelfde schandaal wekt de lachspieren op, dezelfde keuken voedt de 
mens, dezelfde huisraad omgeeft hem. Rathenau besluit zijn schets van 
de uitwisselbaarheid der Westerse steden aan het begin van de twintigste 
eeuw door er op te wijzen, dat in de middeleeuwen geen twee buursteden 
zo op elkaar hebben geleken als nu, in zijn eigen tijd, Londen en Parijs, 
New York en Berlijn. Geen wonder dan ook, zo stelt hij, dat een reiziger 
die in de nachttrein van Berlijn naar Parijs is gespoord, zich bij het 
ontwaken met enig recht kan afvragen, waarom hij bij aankomst eigenlijk 
in een andere taal wordt begroet dan bij vertrek.

3. Nieuwe beroepen
Rathenau worstelt met de klassenopbouw van het Duitsland van zijn tijd. 
Bovenaan in de maatschappelijke piramide ziet hij nog de oude, enigszins 
vervallen adel werkzaam, moeizaam zich handhavend in de top van staat 
en leger. Daaronder werkt en leeft de 'hogere burgerstand', die met name 
de grote bedrijven in het productie- en distributie-apparaat beheerst.
Deze stand wordt volgens Rathenau gevolgd door de traditionele 
burgerlijke middenklasse, die zich met enige moeite weet te handhaven 
boven de vierde en laatste klasse: die van de proletarische massa der 
ongeschoolde arbeiders.69 Rathenau zoekt anno 1917 in zijn 
klassenschema naar een plaats voor al die mannen die, in de traditionele 
burgerlijke middenklasse opgegroeid, niet meer in staat zijn om het 
voorouderlijke, zelfstandige burgerbestaan in werkplaats of boerenbedrijf 
voort te zetten. Voorzover deze lieden door intellectuele gaven opvallen, 
zo stelt Rathenau vast, lijken zij veelal te worden opgenomen in de hogere 
burgerstand; zij mogen de leidinggevende posities in de grote organisaties 
van het moderne apparaat bekleden, en wel als zogeheten 'Beamtenleiter' 
- als, zo zouden wij nu vertalen, 'bureauhoofden' of'managers'.70

Rathenau stond met zijn poging om de Beamtenleiter een plaats in 
het klassenschema van de moderne maatschappij te geven, beslist niet 
alleen. Veel van zijn tijdgenoten worstelden, net als hij, met al die lieden 
die relatief nieuwe functies bekleedden. Het ging daarbij niet alleen om 
bedrijfsleiders en bureauhoofden, maar ook om de administrateurs, 
planners, technici, en al die andere relatief hoog geschoolde werkers die 
in het moderne maatschappelijke apparaat onontbeerlijk waren geworden, 
onder meer in de talloze burelen van bedrijven en instellingen. Het waren 
voorts niet alleen hoog gekwalificeerde beroepen die de aandacht trokken: 
in fabrieken, in kantoren en in de communicatienetwerken van telegraaf,

69 Walther Rathenau, Von Kommenden Dingen, oorspronkelijk verschenen in 1917, in de uitgave: 
Walther Rathenau, Gesammeite Werke, Band III (Berlin, 1918) p. 200-201.
70 Rathenau, Gesammeite Werke, Band III, p. 201.
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spoorwegen en posterijen verscheen in nieuwe beroepen ook 
dienstverlenend personeel met weinig tot geen opleiding: typistes, 
portiers, monteurs, bewakers, telegrafisten, bodes, spoorwegwachters, 
conducteurs, postbestellers en -sorteerders, om er slechts enkele te 
noemen. De nieuwe werkers, of ze nu hoog of laag waren opgeleid, pasten 
niet in het traditionele burgerlijke vertoog. Het ging immers niet om 
burgers met een onafhankelijk, op eigen vermogen gegrondvest 
zelfstandig bestaan. De nieuwe functionarissen werkten, integendeel, in 
loondienst binnen het apparaat, net als de arbeiders. Waren de nieuwe 
werkers geen burgers in traditionele zin, zij konden, van de andere kant, 
ook niet goed bij de arbeiders worden ingedeeld. Als technici bijvoorbeeld 
verrichtten zij geen routinearbeid in dienst van de machine, maar 
ontwierpen en onderhielden zij de machines juist. Ook zetten de nieuwe 
werkers, om een ander voorbeeld te geven, geen brute spierkracht in bij 
het laden en lossen van goederen, maar administreerden zij de 
goederenstroom, en hielpen zij haar met planning en controle in goede 
banen leiden. Met de nieuwe beroepen zaten leden van de traditionele 
burgerklasse in hun maag, en ook veel arbeiders wisten zich er geen raad 
mee. Voor ongeschoolde fabrieksarbeiders bijvoorbeeld was veelal niet 
duidelijk, of de nieuwe 'arbeiders met de witte boord' die op kantoor 
verschenen nu als collegae en daarmee als bondgenoten in de 
klassenstrijd moesten worden gezien, dan wel konden worden aangemerkt 
als dienaren van de kapitalistische klassevijand: als een soort van 
'plutocratenknechten'.71

4. De Angestellten: twee nieuwe klassen worden ontdekt
Politici, journalisten, ideologen en ook wetenschappers merkten aan het 
begin van de 20e eeuw de nieuwe groepen werkers op. Uiteraard konden 
wetenschappers ter aanduiding van de nieuwelingen niet werken met 
ideologisch geladen woorden als 'plutokratenknechten' of 
'witteboordenproletariaat'; als geleerden waren zij het aan hun stand 
verplicht om een objectieve benaming te vinden. In Duitsland werd de 
benodigde neutrale term gemunt. De nieuwe werkers, zo heette het, 
waren weliswaar geen gewone arbeiders, maar konden, om het 
onderscheid met traditionele, zelfstandige burgers te maken, wél worden 
aangemerkt als 'in loondienst aangestelden': als \Angestellten'.

Eén van de Duitse geleerden die de Angestellten vroeg in de 20e 
eeuw scherp in het vizier had, was de socioloog Emil Lederer (1882- 
1939). In 1912 publiceerde hij de studie Die Privatangestellten in der 
modernen Wirtschaftsentwicklung. Het oog gericht op de volkstellingen in 
het Duitse Rijk van 1882 en 1895, constateert Lederer72 dat het aantal in

71 Nota bene de 'grootindustrieel' Rathenau echoot in zijn boek I/on Kommenden Dingen het 
arbeidersjargon als hij het heeft over de [Bildung zur] "plutokratischen Beamtenleiter"; zie: 
Rathenau, Gesammelte Werke, Band III, p. 201.
72 Dit alles in: Emil Lederer, Die Privatangestellten in der modernen Wirtschaftsentwicklung (Berlin, 
1912). Eén van de belangrijkste paragrafen in het boek: 'Zur Klassenlage der Angestellten', is ook 
beschikbaar als p. 51-60 in: Jürgen Kocka hrsg., Kapitalismus, Klassenstruktur und Probleme der 
Demokratie in Deutschland 1910-1940. Ausgewahlte Aufsatze von Emil Lederer (Göttingen, 1979).
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loondienst aangestelde werkers in handel en techniek sterk is gegroeid. 
Ten gevolge van de schaalvergroting in het bedrijfsleven, zo stelt hij 
verder, is het voor deze arbeiders niet langer realistisch om te hopen, ooit 
nog als zelfstandige te kunnen werken. Een leven op grond van loonarbeid 
is blijkbaar voor een nieuw contingent mensen een permanente toestand 
geworden. Deze niet-zelfstandige beroepsbeoefenaars, deze loonarbeiders 
die geen fabrieksarbeiders zijn, passen niet in de bestaande visies op de 
opbouw van de samenleving. Voor burgerlijke denkers is onzelfstandig 
werken voor loon nog altijd een tussenfase; een station dat komt vóór het 
opzetten van een zelfstandig bestaan, en in de marxistisch-socialistische 
theorie is de grote groep Angestellten in het geheel niet voorzien, zo 
peinst Lederer verder. Hij stelt vast dat zowel de burgers als de arbeiders 
de nieuwe klasse in het eigen kamp willen praten: voor burgerlijke 
theoretici vormen Angestellten een 'nieuwe middenstand' (Neuer 
Mittelstand), terwijl marxisten de nieuwe klasse als 
'witteboordenproletariaat' (Stehkragenproletariat) proberen te claimen. 
Lederer merkt scherpzinnig op, maar zonder dit inzicht echt uit te 
werken73, dat alle inlijvingspogingen zinloos zijn. Immers: de 
Angestelltenschaft is geen eenheid; zij valt niet samen met óf Neuer 
Mittelstand óf Stehkragenproletariat - neen: beide groepen bestaan!

5. Een klassenschema voor de periode 1870-1950
Graag redeneer ik voort op het bij Lederer sluimerende inzicht dat de 
Angestelltenschaft niet één klasse vormt, maar eigenlijk uit twee klassen 
bestaat, waarvan de ene, die van 'hoger personeel', zich duidelijk boven 
de 'oude' middenstand bevindt, terwijl de andere onder die middenstand 
hangt, precair boven de klasse van fabrieksarbeiders balancerend. Ik 
maak Lederer's inzicht graag tot het mijne, en neem de twee klassen van 
Angestellten: de Neuer Mittelstand en het Stehkragenproletariat op in 
mijn in het vorige hoofdstuk ontwikkelde Hoofdschema. In Hoofdschema, 
Versie 2, heb ik de kolom met het Franse schema aangevuld met een 
'Duits schema' voor wat betreft de Angestellten. Overigens maken de 
beroepsvoorbeelden bij de klasse van lager geschoold, niet-inwonend 
dienstverlenend personeel nadrukkelijk zichtbaar, dat het bij leden van 
het 'Stehkragenproletariat' niet enkel gaat om kantoorpersoneel, maar 
ook om, onder andere, geüniformeerd personeel van spoorwegen, 
posterijen, politie, ziekenhuizen en brandweer.

In de decennia na 1850 groeiden de onderscheiden Westerse 
samenlevingen ieder in hun eigen tempo toe naar het in het 
Hoofdschema, Versie 2 gepresenteerde klassenmodel. Vooral voor de 
periode die loopt van ruwweg 1870 tot en met ongeveer 1950 heeft het 
model voor het hele Westen een zekere algemene geldigheid.

73 Sterker nog: later in zijn leven gaat Lederer, behalve socioloog ook overtuigd socialist, zelf 
pogingen doen om de Angestellten en bloc in het arbeiderskamp te krijgen; zie bijvoorbeeld zijn 
essay 'Die Umschichtung des Proletariats und die kapitalistischen Zwischenschichten vor der Krise' 
uit 1929, opgenomen als p. 172-185 in: Kocka hrsg., Ausgewahlte Aufsatze von Emil Lederer.
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Klasse-naam Voorbeelden van beroepen 
in de klasse

Fram/üuits
schcma

Kapitalisten:
Rijke adel & Hoge 
Burgerij (haute 
bourqeoisie)

Grootgrondbezitters;
groothandelaren;
grootindustriëlen

marchands et 
négocians

Burgerij: 
Traditionele vrije 
beroepen en 
staatsdienaren

Artsen, hoogleraren, 
rechters, advocaten, 
notarissen, hoge 
ambtenaren, hoge 
officieren, directeuren, 
ingenieurs, schrijvers, 
kunstenaars

les
professions 
scientifiques 
et liberales

Nieuwe
middenstand:
Hoger geschoold
niet-inwonend
dienstpersoneel

Hoger geschoold ambtelijk, 
technisch en militair 
personeel: ingenieurs, 
managers, inspecteurs, 
accountants, bouwkundigen, 
onderwijzers, opzichters

Neuer
Mittelstand

Oude
middenstand: 
'kleine burgerij' 
ofwel 'kleine 
zelfstandiqen'

'Shopkeepers': 
handwerkers, winkeliers, 
herbergiers, barbiers; 
enigszins vermogende 
boeren

petits
propriétaires

Lager
geschoold niet-
inwonend
dienstpersoneel

Typistes, stenografen en 
ander administratief 
personeel; verpleegsters, 
agenten, verkopers, 
brandweerlieden, monteurs, 
schoonmaaksters, horeca- 
personeel, bewakers, 
telegrafisten, bodes, 
spoorwegwachters, 
conducteurs, postbestellers

Stehkragen-
proletariat

Inwonend
huishoudelijk
dienstpersoneel

Gezellen en knechten; koks, 
meiden, koetsiers, butlers

services
domestiques

Loonarbeiders 
t.b.v. industrie

Arbeiders in fabrieken, 
mijnen, opslag en transport

population
ouvrière

Loonarbeiders op 
het land

Dagloners travaux de la 
campagne

Hoofdschema, versie 2: beroepsklassen 1870-1950
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HOOFDSTUK 4
De middenklassenmaatschappij, 1950-1970

1. De middenstand loopt leeg
De ontwikkeling van het Westerse klassengebouw in de loop van de 20e 
eeuw is redelijk eenduidig geweest: de oude middenstand en de klasse 
van inwonend dienstpersoneel zijn als het ware 'leeggelopen' om de 
klasse van lager geschoold, niet-inwonend dienstpersoneel en die van 
hoger geschoold dienstpersoneel te 'vullen'. Al in het interbellum was deze 
tendens duidelijk waarneembaar, zeker in Duitsland. De Duitse socioloog 
Hans Speier (1905-1990), signaleerde haar in 1932 in zijn Soziologie der 
deutschen Angestelltenschaft, een manuscript dat vanwege de 
machtsovername door de Nazi's pas een halve eeuw later als boek zou 
verschijnen74. Speier ziet sommige leden van de oude middenstand een 
stap omhoog zetten naar de nieuwe middenstand, en anderen terugvallen 
naar een bestaan in de klasse van lager geschoold dienstpersoneel. 
Inwonend dienstpersoneel steekt in veel gevallen over naar de klasse van 
lager geschoold, niet-inwonend dienstpersoneel; in de regel wordt dit door 
dienstmeiden als een vooruitgang, door gezellen en knechten als een 
sterke achteruitgang beleefd.75 Nemen we met Speier alle Angestellten 
tezamen; tellen we, met andere woorden, de leden van Neuer Mittelstand 
en Stehkragenproletariat bij elkaar op als één Angestelltenschaft, dan 
stamt, volgens cijfers uit 1929, ruim 70 % van deze Angestelltenschaft uit 
de oude middenstand.76

Kon anno 1929 voor het Duitse rijk worden vastgesteld dat ruim 
70% van de Angestelltenschaft uit de oude middenstand stamde, dan was 
wel duidelijk dat laatstgenoemde als het ware leeg liep. Het aantal kleine 
zelfstandigen nam blijkbaar in hoog tempo af. De Duitse statistieken 
toonden dit ook eenduidig aan: werden de Beamten en de Angestellten bij 
elkaar opgeteld, dan overtrof deze samengestelde groep reeds in 1925 
getalsmatig het aantal zelfstandigen in de beroepsbevolking.

Beroepsgroep % van de beroepsbevolking

1882 1895 1907 1925

Zelfstandigen 25,7 23,4 18,8 15,9

Beamte + 
Angestellte

7,0 10,7 13,1 17,0

Arbeiders 57,4 56,9 53,3 50,2

Zelfstandigen ingehaaid door Beamten en Angestellten77

74 Het voor verschijning in 1933 geplande werk Soziologie der deutschen Angestelltenschaft 
verscheen in 1977 als: Hans Speier, Die Angestellten vordem Nationaisozialismus (Göttingen, 
1977).
75 Speier, Angestellten, Kapitel 1.
76 Cijfers bij: Speier, Angestellten, p. 44. Slechts 4% van de Angestellten heeft in 1929 een 
boeren-, en toch nog 25% een arbeiders-achtergrond.
77 Tabel op basis van: Heinz-Jürgen Priamus, Angestellte und Demokratie. Die nationaliiberale 
Angestelltenbewegung in der Weimarer Republik (Stuttgart, 1977), p. 13.



70

2. White collar: een 'middenklassenmaatschappij' in wording
Vóór de Tweede Wereldoorlog was er buiten Duitsland één andere grote 
Westerse natie, waarin bijzonder veel Angestellten in de beroepsbevolking 
werkzaam waren: de Verenigde Staten van Amerika. Het Amerikaanse 
bureau voor de census had de Angestellten ook redelijk in het vizier, en 
wel als zogeheten white collar workers oftewel 'witte boorden werkers'. De 
white collar workers werden door de census over vier deelcategorieën 
verdeeld:78

1. professional, technical and kind red workers, een categorie met 
beroepen als technicus, personeelsmedewerker, wetenschapper, 
(dieren)arts, diëtist, tandarts, boswachter, chirurg, advocaat, 
rechter, bibliothecaris, fotograaf, therapeut, pastoor of predikant, 
musicus, ziekenverzorgende, leraar, architect, artiest, piloot, 
accountant, auteur, welzijnswerker, adviseur en ingenieur;

2. managers, officials and proprietors, met beroepen als hoofdinkoper, 
floor manager, inspecteur, manager, afdelingsleider, purser, 
scheepsofficier en eigenaar;

3. clerical and kindred workers, met beroepen als baliemedewerker, 
boekhouder, kassier, bode, stenograaf, typiste, secretaresse, 
telegrafist, en kaartencontroleur;

4. salesworkers, met beroepen als reclamemaker, verkoper, 
demonstrateur, marskramer, verzekeringsagent, makelaar en 
veilingmeester.

Uit de beroepenlijsten blijkt wel, dat de categorieën van het Amerikaanse 
census-bureau redelijk makkelijk naast mijn Hoofdschema te zetten zijn. 
Census-categorie (1) professional, technical and kindred workers omvat 
samen met (2) managers, officials and proprietors de burgerij, nieuwe 
middenstand en oude middenstand van het Hoofdschema. Verder kan de 
combinatie van (3) clerical and kindred workers met (4) salesworkers 
naast de door mij opgevoerde categorie van 'lager geschoold 
dienstpersoneel' worden gesteld. Daarmee ben ik er overigens nog niet 
helemaal, want een behoorlijk aantal beroepen dat ik onder'lager 
geschoold, niet-inwonend dienstpersoneel' zou willen vatten, is in de 
Amerikaanse census ondergebracht in de categorie 'niet aan private 
huishoudens gebonden dienstpersoneel': de service workers, except 
private household. Het gaat dan bijvoorbeeld om de beroepen van 
verpleegster, politie-agent, brandweerman, kapper, 
schoonheidsspecialiste, manicure, barman, concièrge, manusje-van-alles, 
kok, schoonmaker, portier, bewaker, ober en luikloper. Als ik de service 
workers, except private household toevoeg aan de 'lagere' white collar 
categorieën (3) en (4) is het resultaat het Hoofdschema, Versie 3. In dat 
schema is tevens het verschrompelen van de oude middenstand en van de

78 De nu volgende beroepenlijst op basis van: Historical Statistics of the United States, Colonial 
Times to 1970, published by the US Department of Commerce, Bureau of the Census (Washington 
D.C., 1975), Series D 233 -682: 'Detailed Occupation of the Economically Active Population, 1900- 
1970'. De categorie 'service workers, except private household' maakt deel uit van de algemener 
categorie 'service workers'.
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klasse van inwonend dienstpersoneel zichtbaar gemaakt. Daarbij teken ik 
nog aan, dat, zoals gezegd, het leeglopen van de oude middenstand reeds 
vóór de Tweede Wereldoorlog duidelijk zichtbaar was, terwijl het 
leeglopen van de klasse van inwonend huishoudelijk dienstpersoneel 
eigenlijk pas na de oorlog - vanwege een dan plots optredend nijpend 
tekort aan personeel in alle mogelijke andere beroepen - een niet te 
missen feit werd.

Grof schmm
1950

Klasse-naem Voorbeelden van
beroepen in de Wasse

Frans/Duits
scherm

White Collar 
Workers 
{ft servkse 
workers}

'Kapitalisten' Kapitalisten: 
Rijke adel & 
Hoge Burgerij 
(haute 
bourgeoisie)

Grootgrondbezitters;
groothandelaren;
grootindustriëlen

marchands 
et négocians

'Midden
klassen'

Burgerij: 
Traditionele 
vrije beroepen 
en staats
dienaren

Artsen, hoogleraren, 
rechters, advocaten, 
notarissen, hoge 
ambtenaren, hoge 
officieren, directeuren, 
ingenieurs, schrijvers, 
kunstenaars

les
professions 
scientifiques 
et liberales

Professional, 
technical 
and kindred 
workers 

+

Managers, 
officials and

proprietors

Nieuwe
middenstand:
Hoger
geschoold
niet-inwonend
dienst
personeel

Hoger geschoold 
ambtelijk, technisch en 
militair personeel: 
ingenieurs, managers, 
inspecteurs, accountants, 
bouwkundigen, 
onderwijzers, opzichters

Neuer
Mittelstand

Oude
middenstand

'Shopkeepers' etc petlts
propriétaires

Lager
geschoold
niet-inwonend
dienst
personeel

Typistes, stenografen en 
ander administratief 
personeel; verpleegsters, 
agenten, verkopers, 
brandweerlieden,monteur 
s, schoonmaaksters, 
horeca-personeel, 
bewakers, telegrafisten, 
bodes,
spoorwegwachters,
conducteurs,
postbestellers

Stehkragen-
proletariat

Clerical and 
kindred 
workers 
+
Sales-
workers
+
{service 
workers, 
except private 
Household}

'Arbeiders' Inwonend
dienstpersoneel

Gezellen en knechten; koks, 
meiden, koetsiers, butlers

services
domestiques

Loonarbeiders
t.b.v.
industrie

Arbeiders in fabrieken, 
mijnen, opslag en 
transport

population
ouvrière

Loonarbeiders 
op het land

Dagloners travaux de la 
campagne

Hoofdschema, versie 3: schema 1950-1970, in het teken der 'middenklassen'
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3. De middenklassenmaatschappij van de jaren '50
In Hoofdschema, Versie 3 heb ik een grof schema ingetekend dat zich zo 
rond 1950 aan de scherpzinnige tijdgenoot begon op te dringen: tussen 
'kapitalisten' en 'arbeiders' bevond zich een groot blok met 
'middenklassen'. Anno 1951 werd dit schema aan een breed publiek 
voorgesteld door de Amerikaanse socioloog Charles Wright Mills (1916- 
1962), in zijn boek White Collar.79 De ondertitel van Mills' boek luidt: the 
American Middle Classes, en dat is goed te begrijpen: het schema wordt 
immers volkomen gedomineerd door een bijna massief blok van 
'middenklassen'.

In 1955, dus relatief kort na het verschijnen van MiII's White Collar, 
publiceert de Duitse socioloog Helmut Schelsky (1912-1984) een schets 
van wat hij de 'Mittelstandsgesellschaft' noemt.80 Schelsky stelt daarin dat 
de inwoners van West-Duitsland, ja van alle Westerse samenlevingen 
hoegenaamd, zich voortaan vrijwel allemaal beschouwen als leden van 
één enkele klasse.81 Op grond van het zelfverstaan van haar leden zou die 
ene klasse als 'Mittelstand' gekarakteriseerd kunnen worden, ware het 
niet dat er door het verdwijnen van de traditionele 'hogere' en 'lagere' 
klassen - de aristocratie & hoge burgerij, respectievelijk het proletariaat - 
van enig 'midden' feitelijk geen sprake meer is.82

4. Materiële volksverheffing: iedereen in de 'middelklassen'
Alle Westerse samenlevingen veranderden na de Tweede Wereldoorlog in 
betrekkelijk korte tijd in heuse 'middenklassenmaatschappijen'. De vraag 
was nu, of een dergelijke verandering ook een goede zaak kon worden 
genoemd. De Nederlandse essayist Jacques De Kadt (1897-1988) had, zo 
bleek, deze vraag al vóór de oorlog met een eenduidig 'ja!' beantwoord.

In 1937 neemt De Kadt in een vrijzinnige interpretatie van het 
socialisme afstand van alles wat naar klasse-aangelegenheden,

79 C. Wright Mills, White Collar. The American Middle Classes (New York, 1951); het schema wordt 
door Mills met name ontwikkeld in Chapter 4: 'The New Middle Class, I'.
80 Helmut Schelsky, Wandlungen der deutschen Familie in der Gegenwart (dritte Auflage: Stuttgart, 
1955); zie vooral p. 218-242: 'Deutung der sozialen Ziele und Leitbilder der Familien: Die 
nivellierte Mittelstandsgesellschaft'.
81 Schelsky's studie heeft als vertrekpunt de uitzonderlijke situatie in Duitsland tussen 1945 en 
1955, met miljoenen en nog eens miljoenen families die tengevolge van oorlogshandelingen, 
gedwongen volksverhuizingen en ongekende na-oorlogse chaos gedeklasseerd waren geraakt en 
ook leken te blijven. Schelsky worstelt nadrukkelijk met de vraag in hoeverre de door hem 
onderzochte Duitse situatie uitzonderlijk moet heten, en in hoeverre er een diepgaander, algemeen 
Westers patroon te ontwaren valt; daarbij laat hij de balans welbewust naar een algemeen patroon 
doorslaan: zie Schelsky, Wandlungen, p. 218-225 en 240.
82 Wat Schelsky betreft, zijn alle ooit streng bewaakte klassengrenzen in een onbegrensd proces 
van sociale stijging en daling vaag en doorlatend geworden. Het enige dat in het maatschappelijk 
gewoel van na de oorlog nog overeind blijkt te zijn gebleven, als het gaat om doelen en waarden, 
is de door werkelijk iedereen gedeelde mentaliteit van de 'kleine man': de kenmerkende 
geestesgesteldheid van degenen die ooit 'Middenstanders' werden genoemd. Daarom spreekt hij 
van een 'nivellierte Mittelstandsgesellschaft'. Zie: Schelsky, Wandlungen, p. 218-242 onder de 
veelzeggende titel: 'Deutung der sozialen Ziele und Leitbilder der Familien: Die nivellierte 
Mittelstandsgesellschaft'.
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klassengedachten en klassenstrijd riekt.83 Daarmee stelt De Kadt zich 
bewust en nadrukkelijk op het standpunt der 'middelklassen', aangezien 
zij volgens hem altijd zouden hebben geweigerd om zich als 'klassen' te 
voelen en te gedragen.84 Het zijn de 'middelklassen', zonder dewelke 
volgens De Kadt in de toekomst geen wijd verbreid socialisme mogelijk zal 
blijken. Immers, zo redeneert hij: de kinderen uit de "kleine en beter- 
gesitueerde-middenstand" bekleden reeds anno 1937 nagenoeg alle 
functies van enige betekenis, en dit is zo omdat ze van aanvang af konden 
beschikken over het minimum aan welvaart dat nu eenmaal nodig is om 
gemiddelde gaven tot ontwikkeling te brengen. Het'socialisme' dat De 
Kadt voor ogen staat, is, scherp geformuleerd, niets anders dan een 
streven om dat bewuste minimum aan 'middelklassenwelvaart' binnen het 
bereik van eenieder te brengen. Lukt het om dit inderdaad te realiseren, 
dan kan de leiding van de maatschappij wat De Kadt betreft gerust in 
handen worden gelegd van een 'aristocratie' van getalenteerden, zolang 
die zich maar niet al te zeer boven de massa verheft. In een soort van 
algemeen gemaakte 'middelklassenmaatschappij' - de gedachte is er bij 
De Kadt, maar niet de term - zou talent zich steeds opnieuw bewijzen; 
iedere generatie opnieuw konden uit het gehele volk al diegenen naar 
voren treden, die zich als de 'besten' onder hun leeftijdsgenoten wisten te 
onderscheiden.85

Kort en goed: in 1937 stelt De Kadt zich voor dat een 
meritocratische samenleving gerealiseerd kan worden door de materiële 
volksverheffing tot een goed einde te brengen. De materiële 
volksverheffing slaagt na 1945 inderdaad, wonderwel zelfs, waardoor 
daadwerkelijk een middenklassenmaatschappij, een klasseloze 
samenleving, kan worden gerealiseerd, in heel het Westen. Een tijd van 
overvloed breekt aan, waarin hele volksstammen zich, langs de weg van 
een gelijkmakend onderwijssysteem, op de maatschappelijke ladder 
omhoog kunnen gaan werken.

83 Zie: Jacques de Kadt, 'Wat is socialisme? Een poging tot verduidelijking', in: De Nieuwe Kern, 
oktober 1937, p. 1-11; herdrukt als pp. 210-232 van J. de Kadt, Verdediging van het Westen 
(Amsterdam, 1947). De verwerping van 'klasse' en aanverwante begrippen is in de bundel te 
vinden op p. 230.
84 J. de Kadt, Verdediging van het Westen (Amsterdam, 1947), p. 231.
85 Op. cit., p. 229.
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HOOFDSTUK 5
De middenklassenmaatschappij in de V.S. onder druk, 1970-heden

1. Geslaagde materiële verheffing en een 'New Class': Galbraith
Tegen het einde van de jaren '50 gaat het de meeste naties van het 
Westen voor de wind. De belofte van de Industriële Revolutie: rijkdom en 
overvloed voor iedereen, wordt eindelijk ingelost. Leefden de meeste 
mensen in vroeger tijden in armoede en regeerde schaarste hun leven, 
onder de condities van het moderne industrie-apparaat, zo stelt anno 
1958 de Amerikaanse econoom John Kenneth Galbraith (1908-2006) dan 
ook vast,86 is een tijd van overvloed en rijkdom aangebroken: een heuse 
Age of Affluence. Onder de nieuwe condities, zo stelt Galbraith verder, 
hoeft werk niet langer gelijk te staan aan geploeter (toil). Een belangrijke 
verandering in de structuur van de Westerse samenlevingen heeft, wat 
dat betreft, reeds plaatsgevonden: de leisure class van weleer: de oude 
'aristocratie' van landadel en kapitalisten bestaat niet meer. In haar plaats 
is een nieuwe, grotere klasse getreden, een 'New Class'. De leden van 
deze Nieuwe Klasse, zo licht Galbraith toe, hebben, of het nu om 
managers, dichters, professoren, leraren, adviseurs of reclamemakers 
gaat, een redelijke tot goede opleiding genoten. Zij zijn vrijgesteld van 
hard werk met de handen, van verveling, en van beperkende routines. De 
leden van de Nieuwe Klasse werken in een schone en comfortabele 
omgeving en zijn in de gelegenheid om hun werk in belangrijke mate zelf 
vorm te geven. Zo luxueus is hun positie, dat zij niet in de eerste plaats 
voor geld hoeven te werken, maar zich kunnen laten motiveren door het 
plezier dat de arbeid zelf schenkt.

De Nieuwe Klasse zou volgens Galbraith aan het begin van de 19e 
eeuw in Engeland en de Verenigde Staten slechts enkele docenten, 
geestelijken, schrijvers, journalisten en kunstenaars hebben geteld. Nog 
in de jaren '50 van de 19e eeuw telde de klasse, zo meent hij, niet meer 
dan enkele duizenden leden. Op het moment van verschijnen van zijn 
boek, aan het einde van de jaren '50 van de 20e eeuw, omvatte zij in de 
Verenigde Staten reeds miljoenen. De groei van de Nieuwe Klasse was 
onstuimig, en zou, zo hoopte Galbraith vurig, uiteindelijk ook onstuitbaar 
blijken. Terwijl hij de door hem aan het publiek voorgestelde 'Nieuwe 
Klasse' bewierookt, spreekt Galbraith de hoop en verwachting uit dat in de 
toekomst tallozen -  zo'n beetje alle werkenden - tot de Nieuwe Klasse 
zullen gaan behoren,87 maar enige twijfel meldt zich bij hem wel. Het valt 
Galbraith namelijk op, dat de leden van de Nieuwe Klasse er, "in 
overeenstemming met al het bekende klassegedrag uit het verleden" alles 
aan doen om het lidmaatschap van de klasse aan hun kinderen over te 
dragen.88 In dit hoofdstuk en het volgende laat ik zien dat het 'bekende 
klassegedrag' er mede voor gezorgd heeft dat de

86 John Kenneth Galbraith, The Affluent Society (London, 1958), Chapter 24: ’Labour, Leisure and 
the New Class'; zie m,n. p. 264-269.
87 Op. cit., p. 267-269.
88 Op. cit., p. 267.
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middenklassenmaatschappij van de jaren '50 en '60 in de Verenigde 
Staten reeds na 1970 zwaar onder druk is komen te staan.

2. Een nieuwe 'heersende klasse' ? -  De Kadt
De leden van de 'Nieuwe Klasse' stelt Galbraith aan zijn publiek voor als 
brainworkers, als, zeg maar: 'intellectuelen'. Daarmee sluit hij aan op 
belangrijke discussies, die vóór de oorlog met name in Duitsland en 
Nederland speelden. De leden van de Neuer Mittelstand werden anno 
1926 namelijk door de vooraanstaande Belgische socialistenleider Hendrik 
de Man (1885-1953) voor Duits publiek geïdentificeerd89 als zogeheten 
'intellectuelen'. De Nieuwe Middenstand vormde volgens De Man een 
'intelligentsia' die in toenemende mate de leidinggevende posities in 
politiek, economie en maatschappij bezette. In de jaren '30 redeneerde 
met name Jacques De Kadt verder in de lijn van De Man.90 Zo schrijft De 
Kadt anno 193591 dat de moderne maatschappij steeds fijner 
georganiseerd wordt. Aangezien intellect "de organisatie van ideeën en 
daardoor organisatie van mensen en dingen" behelst, betekent dit dat het 
aantal en het belang der intellectuelen voortdurend toeneemt. In de 
'organisatie van ideeën' ziet De Kadt steeds meer kunstenaars, filosofen 
en wetenschappers aan het werk, in de 'organisatie der dingen' 
ingenieurs, administrateurs en hygiënisten, en in de 'organisatie van 
mensen' neemt hij bedrijfsleiders, maatschappelijk werkers, politici, 
opvoeders, en vakverenigingsleiders waar. De Kadt ziet dat de 
intellectuele 'organisatoren' zich tot een klasse aaneen beginnen te 
sluiten. Hij is niet de enige: de Amerikaan James Burnham gaat begin 
jaren '40 in zijn boek The Managerial Revolution zo ver om een heuse, 
door organiserend (managerial) talent veroorzaakte maatschappelijke 
omwenteling te voorspellen.92 Burnham's boek, let wel, verschijnt tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, in het jaar 1941, als Duitsland en Japan een 
toppunt van macht en invloed hebben bereikt. Burnham voorspelt93 in zijn 
boek dat de wereld in de toekomst door de Verenigde Staten, Duitsland en 
Japan gedomineerd zal worden - een voorspelling die door de

89 Zie hoofdstuk VII: 'Die Intelligenz und der Staat' van: Hendrik de Man, Zur Psychologie des 
Sozialismus (neue umgearbeitete Auflage: Jena, 1927). Op De Man ga ik nader in in het tweede 
deel, hoofdstuk 1, paragraaf 14..
90 Voor een kritische, maar toch lovende algemene verwijzing naar De Man bij De Kadt, zie: 
Jacques de Kadt, 'De politiek der Intellectuelen. De eenige weg', oorspronkelijk verschenen in 1935 
en herdrukt in de bundel: J. de Kadt, De deftigheid in het gedrang. Een keuze uit zijn verspreide 
geschriften (Amsterdam, 1991); de bedoelde verwijzing is aldaar te vinden op p. 61. Een 
enthousiaste expliciete verwijzing naar Zur Psychologie des Sozialismus is te vinden in De Kadt's 
opstel 'De Managers en hun Theoreticus' uit 1947; dit opstel werd herdrukt in de bundel: J. De 
Kadt, Verkeerde Voorkeur (Amsterdam, 1948), de verwijzing aldaar op p. 27. Een uitgebreide 
waardering van Zur psychologie des Sozialismus geeft De Kadt in het opstel 'De ondergang van 
Hendrik de Man' uit 1941; zie daarvoor in de bundel: J. de Kadt, De deftigheid in het gedrang 
(Amsterdam, 1991) de pagina's 239-240.
91 Jacques de Kadt, 'De politiek der Intellectuelen. De enige weg', in: J. de Kadt, De deftigheid in 
het gedrang (Amsterdam, 1991), p. 57.
92 James Burnham, The Managerial Revolution. What is Happening in the World (New York, 1941). 
Ruim 30 jaar later is nog een heruitgave van Burnham's boek bij de Greenwood Press verschenen: 
James Burnham, The Managerial Revolution. What is Happening in the World (Westport, 1972).
93 James Burnham, The Managerial Revolution (New York, 1941).
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oorlogshandelingen al snel wordt gelogenstraft - maar ook, en hierom 
gaat het, dat in deze drie nieuwe 'superstaten' de dienst zal worden 
uitgemaakt niet door kapitalisten of arbeiders, maar door een heuse 
managerial class.

Het woord 'manager' was in de jaren '40 van de vorige eeuw op het 
continent nog relatief nieuw. Als het boek van Burnham kort na de oorlog 
in diverse talen aan de Europeanen gepresenteerd kan worden, blijkt hoe 
lastig een vertaling te geven is. Een Nederlander bijvoorbeeld vertaalt 
'managers' in arren moede maar met 'bewindvoerders'.94 Een Frans 
vertaler heeft een gelukkiger hand: de 'managers' worden bij hem 
'organisateurs.'95 Op dezelfde wijze als de Franse vertaler redeneert ook 
De Kadt, als hij de gedachten van Burnham voor Nederlandse socialisten 
toegankelijk tracht te maken.96 "Ik geloof,"zo schrijft De Kadt, "dat de 
vertaling van 'manager' door 'organisator' in dit algemener verband dat 
Burnham meent te zien, juister is dan bedrijfsleider, of directeur of 
beheerder, immers zijn these is: we gaan naar een georganiseerde 
maatschappij, en in die georganiseerde maatschappij heersen de 
oganisators. Geen socialisme dus, maar een nieuwe klasse-maatschappij 
met een nieuwe heersende klasse: die der 'organisatoren'."97 
De Kadt beweert in zijn bespreking van het boek van Burnham stellig: 
"Overal ontstaat een nieuwe heersende klasse, bestaande uit de 
organisatoren van de staat, van het politiek-geestelijk leven, van de 
economie-techniek-wetenschap."98 Dat geldt ook, zo weet hij, voor het 
Westen, waar democratie belangrijk is. Maar let wel: juist de democratie 
kan de opkomst van de heersende klasse in goede banen leiden, immers: 
"De democratische methode belet de klasse, die bezig is te ontstaan, tot 
een bijna onwrikbare heersers-positie te geraken, ze belet haar macht tot 
een almacht uit te groeien, ze houdt haar in voortdurende verbinding met 
het gehele volk, ze zorgt dat de afstand tussen haar en de volksmassa 
steeds kleiner wordt.99 In een democratie, aldus De Kadt, kan de 
langzaam groeiende afstand tussen de nieuwe klasse en gewone mensen 
beperkt worden gehouden - en het is ook van essentieel belang dat dit 
gebeurt, wil het democratisch socialisme dat hem voor ogen staat kans 
van slagen hebben: "De afstand tussen het levenspeil van de gewone man 
in de maatschappij en van de man, die in het staatsapparaat of in het 
bedrijfsleven een leidende functie vervult zal nog wel heel lang tamelijk 
groot zijn, maar het socialisme staat of valt met de beantwoording van de

94 James Burnham, Machtsvorming der bewindvoerders. Hoe in de huidige maatschappij de 
bewindvoerders de macht in handen krijgen. Richter Roegholt vert. ('s-Gravenhage, 1947).
95 James Burnham, L'ère des organisateurs, H. Claireau trad. (1947).
96 De Kadt publiceert in 1947 in het P.v.d.A.- maandblad Socialisme en Democratie een driedelige 
bespreking van twee boeken van Burnham: naast The Managerial Revolution (1941) komt ook The 
Machiaveiiians (1943) aan bod. In 1948 worden de besprekingen van De Kadt, met behoud van 
hun deeltitels, onder de verzameltitel 'De Managers en hun Theoreticus' opgenomen in een bundel 
essays van zijn hand; zie: J. de Kadt, Verkeerde Voorkeur (Amsterdam, 1948), p. 26-84.
97 Jacques de Kadt, 'De Managers en hun Theoreticus' in: De Kadt, Verkeerde Voorkeur, p. 28. Het 
moge duidelijk zijn, dat De Kadt de 'managers' van Burnham terugvertaalt naar de categorie 
'intellectuelen' ('organisatoren') waarover hij zelf in 1935 reeds zo indringend had geschreven.
98 De Kadt, Verkeerde Voorkeur, p. 81-82.
99 Op. cit., p. 82.
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vraag: streven we er met al onze kracht naar die afstand geringer te 
maken, het levenspeil van de grote massa omhoog te brengen en de 
functionarissen te onttrekken aan de geest, niet van het kapitalisme, maar 
van iedere klassen-maatschappij, waarin het verrichten van 'hogere' 
functies vanzelfsprekend het leven op een 'hoger' peil met zich 
meebrengt. En dan niet alleen voor de functionaris zelf, maar ook voor 
zijn vrouw en kinderen, en liefst ook voor allen met wie hij omgaat" 100 
Het is, met andere woorden, aan een socialisme met 'democratische 
methode' om "een toestand" te realiseren, "die de 'klasseloze 
maatschappij' het meest nabij komt".101

3. Op weg naar één 'Nieuwe Klasse', bovenin de maatschappij
Als De Kadt zijn bespreking van het boek van Burnham in 1948 in een 
opstelbundel publiceert, bevat die bundel ook een soort van vervolgopstel, 
gewijd aan 'Het socialisme na de Tweede Wereldoorlog'.102 Hierin herhaalt 
De Kadt zijn opvattingen nog eens, zij het ook in iets andere 
bewoordingen. Wat de nieuwe klasse betreft, die karakteriseert De Kadt in 
zijn vervolgtekst als een "nieuwe aristocratie" van "bijzonder geschoolden" 
en "bijzonder deskundigen", "die in het beste geval er een is van de 
bekwaamheid, maar die, zonder tegenwerkende krachten, er een van 
sociale positie en traditie zou kunnen worden."103 De opkomst van deze 
nieuwe aristocratie kan worden voorkomen, aldus De Kadt, door de 
afstand tussen geschoolden en ongeschoolden onder meer te verkleinen 
met behulp van een sterke uitbreiding van de scholing der 
beroepsbevolking, op allerlei gebied: zo wordt een overvloed aan 
geschoolde krachten gecreëerd - een soort van 'inflatie in geschoold 
aanbod', zeg maar. Daarnaast zijn er volgens De Kadt nog 'morele 
middelen' nodig: het aankweken van burgerzin en plichtsgevoel tegenover 
de gemeenschap, "van een eergevoel dat zich bevredigd acht als 
belangrijk en interessant werk kan worden gedaan, ook al is de geldelijke 
beloning daarvoor tenauwernood of in het geheel niet boven het 
gemiddelde gelegen." 104

De Kadt wringt zich zichtbaar in bochten, want echt plausibel is het 
niet, dat zoiets abstracts als 'eergevoel' de nieuwe 'aristocraten van 
bekwaamheid' op termijn werkelijk af zal houden van het vestigen van 
een volwaardige klasse, compleet met eigen tradities en bovenal geoliede 
mechanismen om het lidmaatschap van de klasse voor de eigen kinderen 
en kindskinderen veilig te stellen, precies langs de lijnen - om Galbraith

100 Op. cit., p. 72.
101 Op. cit., p. 82.
102 Jacques de Kadt, 'Het socialisme na de Tweede Wereldoorlog' in: J. De Kadt, Verkeerde 
Voorkeur (Amsterdam, 1948), p. 85-118. Het essay is ook gepubliceerd in een verzamelbundel uit 
1991: Jacques de Kadt, 'Het socialisme na de Tweede Wereldoorlog' in: J. de Kadt, De deftigheid 
in het gedrang (Amsterdam, 1991), p. 310-338. Laatstgenoemde bundel is op dit moment goed 
verspreid, en daarom zal ik in het vervolg passages uit 'Het socialisme na de Tweede Wereldoorlog' 
uit die uitgave citeren.
103 J. de Kadt, De deftigheid in het gedrang (Amsterdam, 1991), p. 330-331.
104 Op. cit., p. 330-331; zie ook, in dezelfde zin: J. de Kadt, Verkeerde Voorkeur (Amsterdam, 
1948), p. 72-73.
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nog eens aan te halen - van "al het bekende klassegedrag uit het
verleden".105

4. De V.S. op weg naar één grote klasse onderin de maatschappij
John Kenneth Galbraith stelde in 1958 één enkele 'New Class' bovenin het 
maatschappelijk gebouw aan het grote publiek voor, die volgens hem in 
de plaats van de oude klasse van landeigenaren en kapitalisten trad. Al in 
1951 had Charles Wright Mills het mogelijk ontstaan van één enkele 
klasse onderaan in de maatschappij voorzien. Mills kwam tot dit inzicht 
vanuit de typisch 196-eeuwse, burgerlijke pre-occupatie met 
'zelfstandigheid'.

In zijn boek White Collar scherpt Mills het publiek in dat de 
samenleving in feite wordt gedomineerd door een groeiend 'salariat'van 
dependent employees, de Engelse vertaling voor Angestellten.106 Alleen al 
uit de onverholen denigrerende term 'salariat' kan worden opgemaakt dat 
Mills zijn analyse graag vermengt met een bijtende kritiek van de nieuwe 
verhoudingen, een kritiek die ontspruit aan een weemoedig verlangen 
naar de verzonken 196-eeuwse wereld van kleine zelfstandigen.107 Zowel 
Mills' fascinatie voor 'zelfstandigheid' als ook zijn burgerlijk vooroordeel 
tegen de nieuwe maatschappelijke strata kunnen in belangrijke mate 
worden teruggevoerd op de 'oervader' van de 20e-eeuwse sociologie: de 
Duitser Max Weber (1864-1920). Weber immers had reeds aan het begin 
van de eeuw gesteld dat een door Angestellten bevolkte bureaucratie, in 
vereniging met het door arbeiders gedragen fabriekswezen, een heus 'huis 
van toekomstige horigheid' aan het optuigen was: een huis, waarin een 
aan zijn zelfstandigheid hechtend, ouderwets burger onmogelijk leven 
kon.108

Mills stelt anno 1951 vast dat zelfstandigheid in het werk onder 
salaried employees ongelijk verdeeld is. Weliswaar is de opkomst van de 
white collar people in het algemeen te danken aan het feit dat in de 
moderne, almaar ingewikkelder wordende maatschappij steeds meer 
mensen nodig zijn om nieuwe routines voor anderen te plannen, te 
coördineren en toe te bedelen, maar dit betekent nog niet dat white collar 
workers in hun eigen werk per definitie bovenmatig veel vrijheid en 
zelfstandigheid zouden genieten: voor velen geldt dat zij, ook al plannen 
en coördineren ze er voor anderen stevig op los, zelf evenzeer 
ondergeschikt zijn aan voorschriften van bovenaf.109 Sterker nog: de 
massa van white collar workers wordt volgens Mills gevormd door

105 Galbraith, Affluent Society, p. 267.
106 Mills, White Collar, met het 'white-collar salariat' op pagina 289, en de 'dependent employee' op 
p. xii.
107 Zie voor een sterk staaltje van de bedoelde vermenging: White Collar, de 'Introduction', in het 
bijzonder p. xvi-xix.
108 Max Weber, Wirtschaft und Cesellschaft, ed. Johannes Winckelmann (füfnte revidierte Auflage: 
Tübingen, 1976), II. Halbband, Kapitel IX ('Soziologie der Herrschaft'), met name de 2e Abschnitt: 
'Wesen, Voraussetzungen und Entfaltung der bürokratischen Herrschaft' alsmede van de 8e 
Abschnitt de derde paragraaf: 'Der staatliche Herrschafsbetrieb als Verwaltung, Politische Leitung 
und Beamtenherrschaft'. Weber ageert tegen het "Gehause jener Hörigkeit der Zukunft" op p.
835.
109 Mills, White Collar, onder meer p. 69.
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verkoop- en kantoorpersoneel110, en deze massa raakt meer en meer in 
één en dezelfde klasse verbonden met 'gewone' loonarbeiders. Typerend 
voor deze nieuwe sociale klasse is het feit dat voor het daarin te 
verichtten werk relatief makkelijk aan te leren vaardigheden volstaan. De 
hogere strata binnen de white collar workers: de managers en 
professionals, vallen wat Mills betreft duidelijk buiten de nieuwe klasse die 
onderin de maatschappij aan het ontstaan is; zij gaan hun eigen weg.111

5. Een klassenschema voor de Verenigde Staten van na 1970
Vertaald in termen van mijn Hoofdschema 3 stelt Mills niet alleen vast wat 
vanuit de Duitse ervaring eigenlijk al bekend was, namelijk dat 
Angestellten oftewel salaried employees geen eenheid vormen maar in 
twee klassen uiteenvallen112, Mills gaat nog een belangrijke stap verder 
door aan de onderkant van het klassengebouw de klasse van 'lager 
geschoold niet-inwonend dienstpersoneel' met de loonarbeiders tot één 
geheel samen te smeden. Die nieuwe klasse onderaan in het 
maatschappelijk bouwwerk is, let wel, opgemaakt uit mensen die voor hun 
werkopdrachten, werkroutines en dergelijke sterk afhankelijk zijn van 
'hogergeplaatsten'. De in het klassengebouw hoger geplaatsten zijn in 
ieder geval de professionals en de managers onder de white collar 
workers, oftewel, in mijn schema, de leden van de nieuwe middenstand. 
Me dunkt dat, in de geest van Galbraith, bij deze nieuwe middenstand de 
burgerij gevoegd kan worden, zodat ook bovenaan in het klassengebouw 
een samenstelling van twee klassen tot één plaats vindt. Dat leden van 
traditionele burgerij respectievelijk nieuwe middenstand het in Galbraith's 
denklijn zo goed met elkaar vinden komt omdat zij, allen, ver af staan van 
het geestdodende routinewerk van fabriek en boerderij, én een 'hogere 
opleiding' met elkaar delen.113

Ik stel voor om Galbraith's 'Nieuwe Klasse' in mijn hoofdschema 
zichtbaar te maken, net als de 'nieuwe onderklasse' van Mills. Het 
klassenschema dat ik, als Hoofdschema, Versie 4a wil voorstellen, heeft in 
het grove schema dus niet het massieve blok 'middenklassen' dat Versie 3 
domineert, maar wordt gekenmerkt door een soort van tweedeling. Zoals 
in het vervolg van dit hoofdstuk nog blijken zal, is de in Hoofdschema, 
Versie 4a voorgestelde tweedeling na 1970 in de Verenigde Staten 
werkelijkheid geworden.

110 Mills onderscheidt voor 1940 vier groepen white collar workers, in lijn met de Amerikaanse 
census: de salespeople, die 25% van de 'new middle class' uitmaken; de office workers, goed voor 
40% van de klasse; managers, goed voor 10% en salaried professionals, goed voor 25%. Zie de 
tabel op p. 64 in White Collar.
111 Op. cit., p. 297-298.
112 Over het gebrek aan eenheid onder de 'white collar people', dat wil zeggen: over het gebrek 
aan een alle strata verbindend 'klassebewustzijn' raakt Mills in zijn boek niet uitgepraat; zie onder 
meer White Collar p. ix, xix, 351, 352.
113 Galbraith spreekt over het belang van educatie in zijn Affluent Society op p. 267-269.
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Galbraith 
& Mills

Klasse-rvaam Voorbeelden van beroepen
in de Wasse

Frans/Duits
scherm

White Collar 
Workers
{& scrvice 
worksrs}

Kapitalisten:
Rijke adel & Hoge 
Burgerij (haute 
bourgeoisie)

Grootgrondbezitters;
groothandelaren;
grootindustriëlen

marchands et 
négocians

Hogere,
'Nieuwe
klasse'
(Galbraith)

Burgerij: 
Traditionele 
vrije beroepen 
en
staatsdienaren

Artsen, hoogleraren, 
rechters, advocaten, 
notarissen, hoge 
ambtenaren, hoge 
officieren, directeuren, 
ingenieurs, schrijvers, 
kunstenaars

les
professions 
scientifiques 
et liberales

Professional, 
technical and 
kindred 
workers 

+

Managers, 
officials and

proprietors

Nieuwe
middenstand:
Hoger
geschoold niet-
inwonend
dienstpersoneel

Hoger geschoold ambtelijk, 
technisch en militair 
personeel: ingenieurs, 
managers, inspecteurs, 
accountants, 
bouwkundigen, 
onderwijzers, opzichters

Neuer
Mittelstand

Oude middenstand 'Shopkeepers' etc petits
propriétaires

Lagere
klasse
(Mills)

Lager
geschoold niet-
inwonend
dienstpersoneel

Typistes, stenografen en 
ander administratief 
personeel; verpleegsters, 
agenten, verkopers, 
brandweerlieden,monteurs, 
schoonmaaksters, horeca- 
personeel, bewakers, 
telegrafisten, bodes, 
spoorwegwachters, 
conducteurs, postbestellers

Stehkragen
proletariat

Clerical and 
kindred 
workers 
+
Salesworkers
+
{service 
workers, except 
private 
household}

Inwonend
dienstpersoneel

Gezellen en knechten; koks, 
meiden, koetsiers, butlers

services
domestiques

Loonarbeiders 
t.b.v. industrie

Arbeiders in fabrieken, 
mijnen, opslag en 
transport

population
ouvrière

Loonarbeiders 
op het land

Dagloners travaux de 
la
campagne

Hoofdschema, versie 4a: beroepsklassen in de l/.S. 1970-heden, cf Galbraith en Mills

6. De middenstand verkwijnt -  waar blijft 'zelfstandigheid'?
In het Hoofdschema, Versie 4a zijn voor de periode 1950-1970 de oude 
middenstand en de klasse van inwonend dienstpersoneel nog verkleind 
weergegeven. Het was in de aangegeven periode, dat de klasse van 
inwonend dienstpersoneel definitief van het toneel verdween, en de oude 
middenstand in ongekend tempo verder verschrompelde. Vooral het 
verdwijnen van talloze middenstanders sprong de tijdgenoten in het oog: 
eeuwenlang hadden zowel in de stad als op het platteland talloze 
winkeltjes, werkplaatsen en kleine boerderijen het beeld bepaald, en nu 
kwamen ze plots en masse leeg te staan, werden ze gesloopt, of van een 
andere functie voorzien. In de na-oorlogse maatschappij, zoveel was rond
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1970 wel duidelijk, was geen, of althans zeer weinig plaats meer voor 
handwerkers, handelaren en boeren die geen loonarbeid verrichten.
Lieden die ouderwets als 'zelfstandige' in hun levensonderhoud konden 
voorzien, ze verdwenen niet alleen in toenemende mate uit het 
straatbeeld maar ook - nogal logisch - uit de beroepenstatistiek.

In 1973 stelt Helmut Schelsky het verdwijnen van de oude 
middenstand nadrukkelijk aan de orde.114. In West-Duitsland, zo voert hij 
voor ogen115, werkt vrijwel de gehele beroepsbevolking in loonarbeid:
82% van de Duitsers ontvangt als 'werknemer' (Arbeitnehmer) loon, en 
nog maar 18% werkt als 'zelfstandige'. Het oude, burgerlijke leven: als 
zelfstandig boer, handelaar, handwerker of beoefenaar van een vrij 
beroep, dat is voor de meerderheid van de bevolking aan het eind van de 
20e eeuw niet meer te realiseren. Volgens Schelsky betekent dit, dat 
'sociale zelfstandigheid' opnieuw moet worden gedefinieerd; de oude 
burgerlijke opvattingen hierover voldoen simpelweg niet meer. Met name 
de traditionele koppeling van sociale zelfstandigheid aan het bezit van 
substantieel privaateigendom lijkt hem in een maatschappij van 
loonarbeiders volkomen inhoudsloos te zijn geworden.

Schelsky stelt expliciet de vraag, wanneer een werknemer in 
loondienst 'zelfstandig' kan worden genoemd. Hij meent dat van 
zelfstandigheid sprake is, wanneer iemand in zijn beroepsuitoefening over 
een behoorlijke mate van individuele handelingsvrijheid beschikt, dat wil 
zeggen: als hij in zijn werk de ruimte krijgt om op op grond van 
vakmanschap, ervaring en beroepsethos zelfstandig beslissingen te 
nemen. Een werkelijk zelfstandig te noemen werknemer draagt, met 
andere woorden, individuele verantwoordelijkheid; het doet er toe, of hij 
iets doet of nalaat.116 Een agent bijvoorbeeld, die een vermoeid ogende 
oude man zonder uitgebreide identiteitscontrole door een afzetting laat 
strompelen, neemt zelfstandig een beslissing die verstrekkende gevolgen 
kan hebben; misschien blijkt later, na oorverdovende knallen verderop, 
dat de agent een goed vermomde terrorist heeft doorgelaten. Bij een 
werkelijk zelfstandig werknemer, zo kunnen we ook zeggen, worden in het 
resultaat van zijn inspanningen persoonlijke inzet en individueel talent 
zichtbaar, maar ook misgrepen en persoonlijke zwakheden.

Schelsky zet met zijn portret van de 'zelfstandige werknemer' 
bewust breed in: het heeft niet alleen betrekking op hogere ambtenaren, 
kunstenaars, architecten, en leraren, maar ook op electriciens, 
vrachtwagenchauffeurs, boeren, kooplieden en handwerkers.117 Het is 
duidelijk dat Schelsky zelfstandigheid, opgevat als 'vrijheid in 
verantwoordelijkheid', verspreid wil zien over het hele spectrum van de 
maatschappij. Hij gunt zelfstandigheid nadrukkelijk ook aan lager opgeleid

114 Helmut Schelsky, 'Der selbstandige und der betreute Mensch' in: Helmut Schelsky, Der 
selbstandige und der betreute Mensch. Politische Schriften und Kommentare (Stuttgart, 1976), p. 
13-48; zie m.n. p. 23. De tekst van 'Der selbstandige und der betreute Mensch' werd door 
Schelsky in het jaar 1973 als redevoering uitgesproken, en tevens afgedrukt in de Frankfurter 
Allgemeine Zeitung.
115 Schelsky, Der selbstandige und der betreute Mensch, p. 23-28.
116 Op. cit., p. 28-31.
117 Loc. cit.
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dienstpersoneel en aan arbeiders. Dat anderen niet zo goedwillend zijn, 
stelt Schelsky met ingehouden woede vast. Talloze managers, adviseurs 
en ideologen, zo constateert hij, bedrijven en bepleiten in de hedendaagse 
maatschappelijke orde niets anders dan een rigide centralisatie en 
rationalisering, waarbij iedere vorm van zelfstandigheid als 'hinderlijk' 
dreigt te worden geëlimineerd. De managers en hun dienaren, door 
Schelsky onder de noemer 'Zentralisten' gebracht, lijken geen enkele 
boodschap te hebben aan de wens van gewone mensen om hun werk met 
een behoorlijke mate van zelfstandigheid te verrichten. Dat levert, wat 
Schelsky betreft, een weinig aanlokkelijk perspectief op: als de 
'Zentralisten' hun zin krijgen, zijn er straks geen zelfstandige mensen 
hoegenaamd meer, alleen nog door talloze organisaties 'verzorgde' 
figuren.118

7. Een laatste klaroenstoot voor Amerikaanse zelfstandigen: Lasch
Schelsky stond in de jaren '70 met zijn tegenoverstelling van de 
'zelfstandige' en de 'verzorgde' mens bepaald niet alleen. In bepaalde 
kringen -  links zowel als rechts van het politieke spectrum - werd een 
soms zeer virulente119 afkeer van de na-oorlogse verzorgingsstaat 
merkbaar. Deels voortbouwend op de cultuurkritische overpeinzingen van 
C. Wright Mills wierp de Amerikaan Christopher Lasch (1932-1994) zich 
aan het eind van de jaren '70 in het debat met een scherpe aanval op de 
'Cultuur van het Narcisme' die hij in zijn tijd meende te ontwaren.

Zoals de lezer bij een titel als The Culture of Narcissism120 mag 
verwachten, krijgt de Amerikaanse tijdgenoot er in Lasch' boek stevig van 
langs: die tijdgenoot zou een volledig door zichzelf geobsedeerd wezen, ja 
een 'nareist' zijn. Dat klinkt misschien raar, maar let wel: het boek is geen 
rommelige cultuurkritiek; de analyse reikt wel degelijk diep. Lasch wil, 
naar eigen zeggen, de verwarring blootleggen waarin het Amerikaanse 
individu terecht is gekomen, nadat de oude burgerlijke orde - ik zou 
zeggen: de oude middenstand - is ingestort, en daarmee de burgerlijke 
cultus van zelfstandigheid oftewel, op zijn Amerikaans: 'de cultuur van 
self-help' is verdwenen. De moderne Amerikaan, aldus Lasch, is volledig 
verslaafd geraakt aan hulp van buitenaf, en het'narcisme' dat hem 
kenmerkt, is niets anders dan de psychologische dimensie van deze 
afhankelijkheid.121 Tegen het eind van zijn boek identificeert Lasch in een

118 Op. cit., p. 17.
119 In een in 1975 verschenen boek gaat Schelsky zelf zich te buiten aan een onnavolgbare fillipica 
tegen de lieden die de verzorgingsstaat beheren: een groot deel van deze 'intellectuele types' ziet 
Schelsky als leden van een 'nieuwe priesterklasse',: zij zouden een 'Reflexionselite' van 
'Sinnvermittler' willen vormen, heersend over 'de anderen', dat wil zeggen: over de brede massa 
van gewone mensen, die in produktie, distributie en dienstverlening het echte werk mogen 
opknappen. Zie: Helmut Schelsky, Die Arbeit tun die anderen, Kiassenkampf und Priesterherrschaft 
der Intellektuellen (Opladen, 1975).
120 Christopher Lasch, The Culture o f Narcissism, American Life in an Age of Diminishing 
Expectations (New York, 1978).
121 Dit is de rode draad in The Culture o f Narcissism. Voor de intenties van Lasch, zie de 'Preface' 
van het boek. De vermeende relatie tussen afhankelijkheid van door buitenstaanders verleende 
hulp en 'narcisme' kenschetst hij kort en treffend op p. 9-10.
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aparte paragraaf122 de elite die baat heeft bij de nieuw ontstane situatie: 
een elite van managers en professionals die verdacht veel lijkt op 
Galbraith's 'New Class'.

Lasch, historicus van beroep, lijkt zich het ideale Amerika te hebben 
voorgesteld als het land dat Tocqueville in 1831 meende waar te nemen: 
een natie van hardwerkende, godvrezende boeren, winkeliertjes en 
handwerkslieden, aan elkaar gelijk in de betrekkelijk geringe omvang van 
hun vermogens, alsook in het streven, die vermogens zo vrij en 
ongestoord mogelijk te gebruiken en te genieten, binnen de grenzen die 
door een gezamenlijk gedragen, democratisch geregeerde staat worden 
gesteld. Deze kleine zelfstandigen moesten zich na 1850, toen ook in de 
V.S. industrie en grootkapitaal zich begonnen te manifesteren, in 
toenemende mate verweren tegen alle mogelijke 'parasieten', variërend 
van paupers en monopolisten tot speculanten en professionele betweters. 
Lasch sympathiseert onomwonden met hun strijd; het zijn de 
kleinburgerlijke gevoeligheden van zijn helden die hij in zijn publicaties123 
met liefde koestert en met verve verdedigt.124 Met enige overdrijving kan 
worden gesteld dat het niet onaanzienlijke oeuvre van Lasch125 gelezen 
kan worden als een treffend, bij wijlen zelfs ontroerend, in memoriam 
voor de Amerikaanse kleine zelfstandigen - de lieden die de Verenigde 
Staten van Noord-Amerika in de 18e eeuw vrij hadden gevochten, en er in 
de 19e eeuw trots de democratie hadden geschraagd.

Lasch schetst in zijn boeken een beeld van de moderne Amerikaanse 
geschiedenis, dat niet bepaald vrolijk stemt. Voor Lasch is de historie van 
de V.S. vanaf de tweede helft der 19e eeuw de betreurenswaardige 
geschiedenis van de ondergang der oude middenstand. In nog geen eeuw 
tijd, zo ergens tussen 1850 en 1950, worden de kleine zelfstandigen 
volgens hem massaal onder het juk der grote corporaties gedwongen. De 
functie van de staat verandert bovendien, in een proces dat zich vooral in 
de 20e eeuw voltrekt. Op aandrang van links Amerika, zo stelt Lasch, 
wordt de staat omgevormd door ontelbare specialisten. Onderwijsmensen, 
welzijnswerkers en andere professionals scheppen met de nieuwe staat 
een infrastructuur waarin burgers voortaan worden voorbereid op een 
leven in afhankelijkheid van grote organisaties. Hun succes staat volgens 
Lasch in het laatste kwart van de 20e eeuw wel vast. De gewone 
Amerikaan kan niet langer zelf in zijn noden voorzien. Zijn werk, 
teruggebracht tot eenvoudige routines, heeft alle uitdaging verloren en 
kan niet langer dienen als een bron van eigenwaarde. Talloze experts 
ontnemen hem met gevraagde en bovenal ongevraagde adviezen de

122 Lasch, Culture o f Narcissism, p. 221-222: 'The Managerial and Professional Elite as a Ruling 
Class'.
123 Zie met name: Christopher Lasch, The True and Only Heaven. Progress and its Critics (New 
York & London, 1991). Bij het grote publiek is dit boek van Lasch het minst bekend, ofschoon het 
als zijn hoofdwerk moet worden beschouwd.
124 In The True and Only Heaven is Lasch er op p. 530 duidelijk over: de "sensibility" die hem lief 
is, mag "for lack of a better term" zeker "populist or petty-bourgeois" genoemd worden.
125 Naast het reeds genoemde The Culture of Narcissism (New York, 1978) en The True and Only 
Heaven (New York & London, 1991) moet bovenal nog worden genoemd: The Revolt of the Elites 
and the Betrayal o f Democracy (New York & London 1995, op. post.).
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mogelijkheid om onbevangen met collegae, klanten, partner, ouders, 
kinderen, en vrienden te verkeren. Ook in het gezinsleven en in 
vriendschappelijke relaties wankelt daardoor zijn gevoel van eigenwaarde. 
De gewone man raakt hopeloos de weg kwijt en ziet zich genoodzaakt zijn 
heil te zoeken bij therapeuten, een zoveelste klasse van experts die hem 
gevangen helpt houden. Degenen die in de nieuwe verhoudingen gedijen, 
zijn uiteraard de nieuwe elites van managers en professionals, dat wil 
zeggen: de bestuurders, bureaucraten, technici en experts die in grote 
bedrijven en instellingen de dienst uitmaken. Deze elites lijken één-op- 
één samen te vallen met de 'Nieuwe Klasse' van Galbraith. Het zijn elites 
die, zij het ook onder een andere naam, worden verheerlijkt door een 
tijdgenoot van Lasch: door Robert Reich namelijk, in de jaren '90 van de 
vorige eeuw enige tijd minister van arbeid onder president Clinton. Bijna 
letterlijk tot aan zijn laatste snik bestrijdt Lasch de elite zoals Robert Reich 
die in 1991 presenteert.126

8. Een klasse-indeling anno 1991: Robert Reich
De econoom Robert Reich (geb. 1946) publiceert in 1991 een boek onder 
de titel The Work of Nations.127. Hierin blikt hij vooruit naar de toekomst: 
naar het kapitalisme van de 21e eeuw. Dat zal, aldus Reich, drie soorten 
werk kennen.128

Allereerst zijn er de routine production services. Het routinewerk in 
de productiesfeer is iedereen natuurlijk welbekend van de fabriek, maar 
tegenwoordig is het ook veel te vinden in kantoren waar routinematig 
grote hoeveelheden data in computers moeten worden in- of uitgevoerd. 
Wie routinewerk verricht doet dat volgens vaste regels en procedures 
onder voortdurende supervisie. Allerhande eenvoudig supervisiewerk wil 
Reich overigens ook onder de routine production services rekenen, waarbij 
hij dan denkt aan het werk van bijvoorbeeld de voorman, floormanager, 
teamleider of vestigingschef, voorzover dat uit routinematige controles en 
het handhaven van stand aard procedures bestaat. Rond 1990 is, volgens 
Reich, een kwart van de in de V.S. beschikbare banen te kwalificeren als 
routinewerk in de productiesfeer.

Reich vestigt, in de tweede plaats, de aandacht op routinewerk dat 
in de dienstverlening, van persoon tot persoon, wordt verricht: de 
zogeheten in-person services. Hierbij valt te denken aan het werk van 
taxichauffeurs, obers, verpleegsters, schoonmakers, secretaresses, 
kappers en beveiligingsbeambten. Ook in deze en vergelijkbare 
dienstverlenende banen wordt routinewerk verricht volgens vaste regels 
en procedures en onder voortdurende supervisie, maar er is een 
aanvullende karakteristiek: wie 'in persoon' diensten verleent, moet naar 
de klant steeds aardig en voorkomend kunnen zijn. De in-person services

126 Zie het in 1995 postuum verschenen werk van Lasch, The Revolt o f the Elites and the Betrayal 
of Democracy, m.n. p. 35-38.
127 Robert B. Reich, The Work o f Nations. Preparing Ourselves for 2lst-Century Capitaiism (New 
York, 1991).
128 Zie voor het nu volgende vooral: Reich, Work o f Nations, chapter 14: Th e  Three Jobs of the 
Future'.
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zijn volgens Reich rond 1990 goed voor ongeveer een derde van de banen 
in de V.S.

Waar het Reich in zijn boek vooral om gaat is de derde vorm van 
arbeid, in 1990 goed voor slechts eenvijfde deel van het totaal aantal 
banen in de V.S. Dit is de arbeid van wat hij noemt de symbolic analysts: 
de 'symbolisch analisten'. Deze 'analisten' identificeren problemen, lossen 
ze op, en vervullen strategische bemiddelende posities. Dat doen ze als 
researcher bijvoorbeeld, of als ingenieur, bankier, manager, pr-man, 
adviseur, architect, filmmaker, schrijver, journalist, musicus of 
hoogleraar. Wie met 'symbolen' werkt, manipuleert volgens Reich 
eindeloos beelden en woorden, al denkend, pratend en vergaderend. 
Presentaties worden gegeven, planningen, orders en voorschriften voor 
routinewerkers vervaardigd. Voor de 'symbolisch analisten' zelf is werk 
geen routine, maar eerder een spannende ontdekkingstocht. Zij staan niet 
onder constante supervisie, maar werken, als partners van elkaar, 
ontspannen samen. Het moge duidelijk zijn dat het bij de 'symbolisch 
analisten' van Reich gaat om dezelfde lieden die in 1958 door Galbraith 
reeds als 'brainworkers' aan het publiek waren voorgesteld.129

Bij elkaar opgeteld, leveren de banen van routinewerkers in de 
sferen van productie en dienstverlening met die van de 'symbolisch 
analisten' bij Reich ongeveer drievierde van het totaal aantal banen in de 
V.S. op. Niet goed gecategoriseerd krijgt Reich dus maar liefst een kwart 
van de beroepsbevolking, en het gaat dan, naar zijn eigen zeggen130, om 
het werk van mensen in land- en mijnbouw en om dat van lieden die op 
enigerlei wijze in overheidsdienst staan, inclusief leraren en onderwijzers. 
Een kwart van de beroepsbevolking kwijtraken, dat is niet sterk. Een 
ander analyticus van het Amerikaanse klassengebouw, Richard Florida, 
komt met zijn indeling en calculaties beter uit.

9. Een klasse-indeling uit 2002: Richard Florida
Richard Florida (geb. 1957) is de auteur van een in 2002 verschenen, 
behoorlijk invloedrijk boek over de opkomst van wat hij noemt de 
'creatieve klasse'. Florida verdeelt de Amerikaanse beroepsbevolking in 
zijn boek The Rise of the Creative Class over de volgende drie klassen131:

1. Een Creative class, die ongeveer 33% van de beroepsbevolking 
uitmaakt. Deze klasse bestaat uit twee lagen:
a. een harde kern van mensen die in wetenschap en techniek, 

architectuur, design, educatie, de kunsten, muziek en 
entertainment 'creatief' nieuwe ideëen, nieuwe technologiën en 
nieuwe inhouden scheppen;

129 Reich verwijst, opmerkelijk genoeg, niet terug naar Galbraith, en overigens ook niet naar C. 
Wright Mills, ofschoon Mills white collar workers reeds nadrukkelijk voorstelt als lieden die niet 
zozeer dingen, als wel mensen en symbolen hanteren, zie: Mills, White Collar, p. 65 en 75.
130 Reich, Work of Nations, p. 180.
131 Richard Florida, The Rise of the Creative Class (paperback edition: New York, 2004), p. 8 en 74- 
75.
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b. een soort van schil rond de 'creatieve klasse', bestaande uit alle 
mogelijke professionals die creatief problemen oplossen in 
bedrijven en instellingen.

2. Een service class met arbeiders die laaggewaardeerde 
dienstverlenende arbeid verrichten, zich uitstrekkend van 
persoonlijke verzorging tot eenvoudige kantoorarbeid. In deze 
klasse werkt het gros van de bevolking: zo'n 43%.

3. Een traditionele working class van mensen die werken in productie, 
transport en onderhoud. Hierbij gaat het om ongeveer 25% van de 
beroepsbevolking.

Het is niet moeilijk om in de 'Creative class' van Florida de 'symbolic 
analysts' van Reich, en de 'brainworkers' van Galbraith te herkennen.132

10. Een mogelijk klassenschema voor de 21e eeuw
Het is eenvoudig om, op basis van de overwegingen uit de voorgaande 
paragrafen, een mogelijk klassenschema voor het tegenwoordige Amerika 
op te stellen. Het gaat nadrukkelijk om een mogelijk schema, waaruit niet 
alleen het inwonend dienstpersoneel verdwenen is, maar waarin ook de 
oude middenstand en de kapitalistenklasse verschrompeld zijn. In het 
voorgestelde schema voor de 21e eeuw helpt het, dat de indeling van 
Reich redelijk spoort met de reeds in Versie 3 opgevoerde categorieën van 
de Amerikaanse census, terwijl de indeling van Florida zich verrassend 
makkelijk over het Frans/Duitse schema van Versie 2 heen laat leggen. 
Het nieuwe Hoofdschema is daardoor ook in Versie 4b nog altijd 
eenvoudig te relateren aan eerdere versies.

Voor de periode na 1970 tot op heden heb ik in het aangepaste 
Hoofdschema, versie 4b de klassen van kapitalisten en oude middenstand 
alleen nog in verkleinde vorm gehandhaafd en de klasse van inwonend 
dienstpersoneel definitief afgevoerd. Tevens heb ik, vanuit de gedachte 
dat landbouw na 1970 onloochenbaar een tak van industrie is geworden, 
de klasse van loonarbeiders in de landbouw met de klasse van 
loonarbeiders in de industrie samengevoegd. Om een zo genuanceerd 
mogelijk beeld overeind te houden, presenteert Hoofdschema, versie 4b 
zowel een driedeling gebaseerd op Reich, een vierdeling gebaseerd op 
Florida, als ook een tweedeling gebaseerd op Galbraith/Mills. De 
voorbeelden van beroepen zijn lichtjes aangepast om het één en ander 
kloppend te maken.

132 Opmerkelijk: zoals Reich niet naar Galbraith verwijst, zo verwijst Florida niet naar Reich.
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Tweedeling 
(Galbraith & 
Mills)

Klasse-naam Voorbeelden van 
beroepen in de 
klasse

Vierslag
(Florida)

{Fr./Du. schema}

Drieslag
(Reich)

{toeri«u» «mm»)
Kapitalisten Grootgrondbezitters;

groothandelaren;
grootindustriëlen

{marchands et 
négocians}

Hogere,
'Nieuwe'
klasse

Hoger
opgeleid,
zelfstandig
werkend
dienst
personeel

(verrichten
creatief
dienst
verlenend
werk)

Artsen,
hoogleraren,
rechters,
advocaten,
notarissen, hoge
ambtenaren, hoge
officieren,
directeuren,
ingenieurs,
schrijvers,
kunstenaars

Creative class, 
kern

{les professions 
scientifiques et 
liberales}

Symbolic
analysts

{professional, 
technical and 
kindred workers
+
managers, officials 
and

Hoger geschoold
ambtelijk, technisch
en militair
personeel:
ingenieurs,
managers,
inspecteurs,
accountants,
bouwkundigen,
onderwijzers,
opzichters

Creative class, 
schil

{Neuer Mittelstand}

Oude
middenstand

'Shopkeepers' etc {petits
propriétaires}

proprietors}

Lagere
klasse

Lager
opgeleid,
ondergeschikt
dienst
personeel

(leveren
routinematige
diensten)

Typistes,
stenografen en
ander administratief
personeel;
verpleegsters,
agenten, verkopers,
brandweerlieden,
monteurs,
schoonmaaksters,
horeca-personeel,
bewakers,
telegrafisten,
bodes,
spoorwegwachters,
conducteurs,
postbestellers

Service class

{Stehkragen-
proletariat}

In-person
services

{derical and kindred 
workers
+
salesworkers
+
service workers, 
except private 
household}

Arbeiders

(werkzaam in 
routinematige 
productie & 
distributie)

Arbeiders in 
fabrieken, mijnen, 
opslag, transport en 
in de
geïndustrialiseerde 
landbouw & 
veeteelt

Working class

{population ouvrière 
& travaux de la 
campagne}

Routine
production
services

Hoofdschema, versie 4b: beroepsklassen in de V.S., 1970-heden
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11. Van 1789 naar 2002: een dienstenmaatschappij ontstaat
Het is bijzonder leerrijk om de indelingen van Florida expliciet te 
vergelijken met het schema van Emmanuel Sieyès uit 1789. Een 
dergelijke vergelijking geeft namelijk goed weer welke ontwikkeling de 
samenstelling van de beroepsbevolking in de eeuwen tussen 1789 en 
2002 heeft doorgemaakt. Het gaat om een eenduidige, en bij iedereen 
eigenlijk ook wel bekende ontwikkeling: er is een 'dienstenmaatschappij' 
ontstaan.

Sieyès 1789 Florida 2002

Marchands et négocians Creative Class, schil
Travaux et soins directement utiles è la personne: 
I. les professions scientifipues et liberales

Creative Class, kern

Travaux et soins directement utiles è la personne: 
II. services domestiques

Service Class

Industrie Working Class
Travaux de la campagne

Een vergelijking tussen de klassen-indelingen van Sieyès, Reich en Florida.
NB: voor de doeleinden van deze tabel wordt geen onderscheid tussen inwonend en 
uitwonend dienstpersoneel gemaakt. De getalsmatig grootste klassen van 1789 en 2002 
zijn grijs gemarkeerd.

Er is, in ruim twee eeuwen tijd, heel wat gebeurd. Landbouw en veeteelt, 
in 1789 nog goed voor de broodwinning van de meerderheid in de 
beroepsbevolking, hebben dusdanig aan belang verloren dat ze, bij 
Florida, anno 2002 eigenlijk niet langer apart vermeld hoeven te worden: 
er is bij hem geen aparte klasse 'agrariërs' meer. Het maken, 
onderhouden en transporteren van goederen is wel van substantieel 
belang gebleven, maar toch: hierin werkt volgens Florida's berekeningen 
nog slechts een kwart van de beroepsbevolking.

Het merendeel van de bevolking is aan het begin van de 21e eeuw 
werkzaam in de dienstverlening. Wel lijken de beroepen in de 
dienstverlening, ten minste als we onze zegslieden volgen, in twee klassen 
uiteen te vallen. De in de 18e eeuw nog relatief kleine groepen van 
handelaren en beoefenaren der wetenschappelijke en vrije beroepen is 
inmiddels uitgebreid met een zeer aanzienlijk aantal lieden: een 'creative 
class' is ontstaan, waarin volgens de calculaties van Florida maarliefst een 
derde deel van de beroepsbevolking in de Verenigde Staten werkzaam is.

Het is een getalsmatig redelijk grote elite die het voorrecht geniet 
creatief werk te verrichten: de 'Nieuwe Klasse' van Galbraith is sinds 1958 
aanmerkelijk gegroeid. Maar let wel: de meerderheid van de 
beroepsbevolking is zo gelukkig niet. Tegenwoordig werken de meeste 
mensen in wat we, met het oog op en Sieyès en Reich, zouden kunnen 
karakteriseren als routinematig dienstverlenend werk. Waar ooit, in de 18e 
eeuw, de massa ploeterde in landbouw en veeteelt, daar zwoegt 
tegenwoordig, tenminste in de Verenigde Staten, het gros van de 
bevolking (43% volgens Florida) in laagbetaalde, routinematige service- 
banen, die misschien nog het best te karakteriseren zijn als 'dead-end
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jobs'. Want, let wel, dit is het meest storende aan het Amerikaanse 
klassengebouw van na 1970: het blijkt voor mensen uit relatief lage 
klassen nauwelijks nog mogelijk om door te dringen tot de hogere 
'Nieuwe' dan wel 'Creatieve' klasse. Daarmee is, welbeschouwd, de 
fundamentele mythe van de Verenigde Staten aangetast: de 'American 
Dream' is ten einde. In het volgende hoofdstuk leg ik dit verontrustende 
feit nader uit.



91

HOOFDSTUK 6
Europa, Amerika, en de weg naar de klasseloze maatschappij van 
2050

1. Meritocratie in Europa en in de V.S.
De allerbelangrijkste karakteristiek van een klasseloze maatschappij is dat 
er géén vererving van klasselidmaatschap plaatsvindt. Ook al wordt 
iemand met zijn gezin op dit moment door sociologen ingedeeld bij de 
huishoudens van 'hoger opgeleide tweeverdieners', het is niet bij voorbaat 
gegeven dat zijn kinderen, eenmaal volwassen, tot dezelfde klasse zullen 
behoren. Iedere generatie wordt opnieuw bepaald wie welk beroep gaat 
beoefenen, en dus ook wie wat gaat verdienen. Dit gebeurt op basis van 
de talenten en inspanningen van de jongeren zelf: de relatieve merite 
oftewel verdienste die een jong mens voor de samenleving heeft, bepaalt 
zijn positie, en niet de rijkdom of het opleidingsniveau van zijn ouders. 
Essentieel is hierbij het erfrecht: alleen als van generatie op generatie zo 
min mogelijk rijkdom kan worden overgedragen, houdt een meritocratie 
stand - en: komt zij tot stand. Wat dit laatste, wat de wording van onze 
hedendaagse meritocratie betreft: het waren vooral veranderingen in het 
erfrecht, met name op het vlak van de successiebelasting, die het door 
een man als M.W.F. Treub aan het eind van de 19e eeuw geschetste ideaal 
in de loop van de 20e eeuw werkelijkheid hebben doen worden.133

Onze samenleving is een meritocratie, zonder een bevoorrechte 
klasse waarvan het lidmaatschap door vererving wordt overgedragen. Dat 
dit zou kunnen veranderen, is een gegeven: steeds ligt in een meritocratie 
het gevaar op de loer dat lieden met 'echte merite' zich, als de 'besten': 
als 'aristocraten', gaan afzetten tegen lieden 'van geringere verdienste'.
Als de ongelijkheid die, ook en juist in een meritocratie, in iedere 
generatie ontstaat tussen degenen die maatschappelijk slagen en 
diegenen die achterblijven, al te makkelijk op het nageslacht in de 
volgende generaties kan worden overgedragen, keert overerfbaar 
klasselidmaatschap terug. Dit nu is precies wat er in de afgelopen 
deccennia in de Verenigde Staten is gebeurd, ook en vooral omdat daar 
aanzienlijk aan de successiebelasting is getornd. De leden van Galbraith's 
'Nieuwe Klasse' lijken sinds grofweg 1970 de rijen succesvol te hebben 
gesloten, en klasselidmaatschap, voor zichzelf en voor anderen, weer min 
of meer tot een van generatie op generatie overgedragen vaste status te 
hebben teruggebracht.

2. Het einde van the American Dream
In het vorige hoofdstuk liet ik zien dat volgens Robert Reich en Richard 
Florida een behoorlijk groot deel van de Amerikaanse bevolking 
tegenwoordig in redelijk uitzichtloos routinewerk het dagelijks brood moet

133 Zie de Inleiding, de paragrafen 6 en 7. Aldaar haal ik veelvuldig Treub’s bundel Sociale Vragen 
(Haarlem, 1904) aan. Het lijkt me belangrijk om op deze plaats op te merken dat veel van Treub's 
opstellen in de bewuste bundel nadrukkelijk in het teken staan van erfrecht in het algemeen, en 
successiebelasting in het bijzonder.
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verdienen. Dat is op zich al niet fraai, maar het probleem blijkt erger nog 
te zijn: het lidmaatschap van klassen die worden gedefinieerd door dead- 
end jobs blijft niet tot de huidige generatie beperkt, maar gaat over op 
kinderen en kindskinderen, net zoals het lidmaatschap van klassen waarin 
plezierig 'analytisch' of 'creatief' werk wordt verricht, inmiddels eveneens 
van generatie op generatie overgaat. Dat betekent het einde van de 
klasseloze samenleving in de V.S.: het einde van de meritocratie, of, zoals 
Amerikaanse commentatoren van linker- zowel als rechterzijde het 
eensluidend noemen: het einde van de 'American Dream'.

In de opmaat naar de uiteindelijk door Barack Obama gewonnen 
presidentsverkiezingen van 2008 hekelde een commentatrice van de 
gerespecteerde New York Review of Books de neiging van de media om de 
"werkelijke kwestie" in het leven der Amerikanen uit de weg te gaan: "te 
weten die van klasse, oftewel het ontbreken van gelijke kansen voor 
iedereen."134 Klasselidmaatschap lijkt in de V.S. inmiddels weer, net als 
lang geleden, min of meer vererfd te worden. Dat geldt zeker voor de 
laagste regionen van het klassengebouw, waar de zogeheten 'working 
poor' van vader op zoon en van moeder op dochter een uitzichtloos 
bestaan leiden. Bekend is, in dit verband, onder meer de vernietigende 
rapportage over de working poor die Barbara Ehrenreich in 2001 onder de 
titel Nickel and Dimed publiceerde.135 Minder bekend, in Europa althans, is 
dat Ehrenreich in 2005 een vervolgstudie schreef, waarin zij laat zien dat 
ook 'middle class America' er minder goed voorstaat dan wel wordt 
gedacht. De American Dream: de droom van voortdurende verbetering 
van de eigen positie door hard werk, zo stelt zij expliciet, lijkt niet langer 
met succes te kunnen worden verwezenlijkt.136 Een jaar later, in 2006, 
publiceerde de meer aan de rechterzijde van het publieke spectrum 
opererende CNN-anchor Lou Dobbs een spraakmakend boek over de 
'oorlog' die tegen de middenklasse zou worden gevoerd: een 'oorlog tegen 
de American Dream'.137

De Verenigde Staten, aldus Dobbs, worden geregeerd door grote 
corporaties. Er is een elite die in corporate America de toon aangeeft: zij 
controleert niet alleen de bedrijven, maar ook de politiek, de media en de 
academie. De elite vaart wel bij een globaliserende economie, maar dat 
geldt niet voor middle class America, dat non-stop banen naar het 
buitenland ziet verdwijnen, terwijl de banen die nog geschapen worden 
zich voor het overgrote deel bevinden in de sfeer van laagbetaalde 
dienstverlening. De American Dream dreigt een 'national nightmare' te 
worden.138 Voor Dobbs staat vast139 dat de Verenigde Staten anno 2006

134 Joan Didion op p. 10 van The New York Review of Books, Special Election Issue November 6, 
2008.
135 Barbara Ehrenreich, Nickel and Dimed. On (not) getting by in America (New York, 2001).
136 Barbara Ehrenreich, Bait and Switch. The (Futile) Pursuit of the American Dream (New York,
2005).
137 Lou Dobbs, War on the Middle Class, How the Government, Big Business, and Special Interest 
Groups Are Waging War on the American Dream and how to fight back (z.pl., 2006).
138 Dobbs, War on the Middle Class, de 'Introduction', met op p. 11 de ontaarding van de American 
dream in een national nightmare.
139 Voor het nu volgende zie het op. cit., hoofdstuk 1, m.n. p 14-17.
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werkelijk een klassestructuur laten zien. Hij weet hoe zwaar het 
Amerikanen op grond van hun historische idealen valt om toe te geven dat 
klassen in de samenleving een hoofdrol zijn gaan spelen, maar de feiten 
liegen niet: eenvijfde deel van de bevolking verdient 150.000 dollar of 
meer per jaar en vormt daarmee een 'upper class', een ander vijfde 
verdient net iets meer dan 10.000 dollar per jaar en vormt daarmee een 
onderklasse van 'working poor'; de grote meerderheid van de bevolking 
(drievijfde van de beroepsbevolking) zit tussen beide inkomens in, en 
geldt als 'middle class'. Die middenklasse staat volgens Dobbs in de 
'postmoderne economie' onder druk. Kon een Amerikaan met talent en 
energie vroeger zijn positie verbeteren, vertrouwend op een stelsel van 
publieke educatie dat intelligentie en talent herkende en koesterde, 
tegenwoordig is het onderwijsstelsel kapot, en dat betekent dat "de 
meritocratie in onze samenleving in gevaar is gebracht, en in sommige 
gevallen verwoest."uo Voor het eerst in de geschiedenis van hun land, 
aldus nog altijd Dobbs, dromen Amerikanen niet meer van een beter leven 
voor hun kinderen, maar hopen ze, ten einde raad, dat hun kinderen niet 
gedwongen zullen zijn om genoegen te nemen met een lagere 
levensstandaard.141 De upper class interesseert dit alles niets: dominant 
in de top van overheid, bedrijven, media en het hoger onderwijs, streeft 
zij slechts naar mogelijkheden om zich ten koste van gewone Amerikanen 
te verrijken. De upper class, zo stelt Dobbs, voert een echte klassenstrijd 
(class warfare), en is daarbij, helaas, aan de winnende hand.142

Dobbs is in Amerika weliswaar een niet onomstreden figuur143, maar 
hij stond met zijn analyses anno 2006 bepaald niet alleen. In hetzelfde 
jaar signaleerde de links georiënteerde radio-presentator Thom Hartmann 
namelijk, net als Dobbs, dat corporate America een 'onverklaarde oorlog 
tegen de middenklasse' aan het voeren was.144 Wie onvoldoende 
vertrouwen in media-figuren als Dobbs en Hartmann stelde, kon in 2006 
bij de aan Yale verbonden politieke wetenschapper Jacob Hacker terecht 
voor een iets gematigder uiteenzetting. Hacker stelt de stelselmatige 
ondermijning van de American Dream aan de orde, als gevolg van een 
sinds de jaren '70 gestaag groeiende economische onzekerheid.145 
Daarmee brengt hij, ten minste bij mij, Christopher Lasch in herinnering, 
de auteur van een reeds aan het einde van de jaren '70 verschenen

140 Op. cit., p. 16: "The breakdown in the public education system means that the meritocracy in 
our society lias been compromised, and in some instances eradicated."
141 Op. cit., p. 17.
142 Op. cit., p. 19 e.v.
143 Op internet is hier veel over te vinden, zoals een simpele zoekactie leert. Dobbs zelf gaat op zijn 
omstreden positie in op p. 4-8 van het op. cit.
144 Thom Hartmann, Screwed. The Undeclared War Against the Middle Class (San Franscisco,
2006).
145 Jacob S. Hacker, The Great Risk Shift. The New Economie Insecurity and the Decline of the 
American Dream (New York, 2006), zie, in de revised and expanded edition (New York, 2008), in 
het bijzonder p. 15. Hacker heeft overigens in een later, uit 2010 daterend boek, nog eens scherp 
de aandacht gevestigd op het belang van een rechtvaardig belastingregime als het gaat om het 
bestrijden van onoverbrugbare klassentegenstellingen; zie: James S. Hacker & Paul Pierson, 
Winner-Take-AII Politics. How Washington made the Rich Richer -  And Turned lts Back on the 
Middle Classes (New York, 2010).
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bestseller 'over het leven in Amerika in een tijd van teruglopende 
verwachtingen'.146 Het was deze zelfde Lasch die al aan het begin van de 
jaren '90 een scherpzinnige analyse gaf van die 'nieuwe elite', waartegen, 
vele jaren later, Hacker, Hartmann, Ehrenreich, en Dobbs te hoop zouden 
lopen, evenals vele anderen meer.147

3. Een wereldwijde 'revolte der elites' ? Populisme a la Lasch
In de recente geschiedenis, zo stelt Lasch in zijn in 1992 postuum 
gepubliceerde essay The Revolt of the Elites and the Betrayal of 
Democracy,148 is niet langer het verkleinen, maar integendeel het 
vergroten van sociale verschillen de trend. Een maatschappelijke 
tweedeling lijkt op handen, met aan de ene kant een bevoorrechte elite 
die geld, macht, en educatie heeft gemonopoliseerd, en aan de andere 
kant de brede massa van het volk. Die brede massa heeft het beter dan 
ooit als het om materiële voorzieningen gaat, maar zij mag, in de naties 
van het Westen, niet zomaar meer veronderstellen dat iedere volgende 
generatie een beter lot beschoren zal zijn. Integendeel: de 
maatschappelijke structuur van ontwikkelingslanden, waarin een kleine 
oligarchie met behulp van een serviele, zwakke middenklasse heerst over 
een brede volksmassa, zou ook voor naties als de V.S. wel eens het 
dominante patroon kunnen worden, zo stelt Lasch.149 De middenklasse als 
bepalende groep ligt overal in het Westen onder vuur, het meest nog wel 
in Noord-Amerika. Daarmee is de democratie en zelfs de natiestaat in 
gevaar. De nieuwe elites bekreunen zich namelijk niet meer om natie en 
democratie; juist daarin ligt hun 'verraad'. De managers en professionals, 
wat Lasch betreft door Robert Reich treffend als 'symbolic analysts'

146 Lasch, The Culture of Narcissism. American Life in an Age of Diminishing Expectations.
147 De literatuur over klassetegensteliingen in de V.S. is anno 2011 overweldigend; het is 
nauwelijks nog doenlijk er een overzicht van te geven. Een verwijzing naar de tekst van een 
filibuster-speech die de niet-partijgebonden senator Bernie Sanders op 10 december 2010 in de 
Amerikaanse senaat heeft uitgesproken, wil ik de lezer evenwel niet onthouden. Saunders somt, 
als senator, namelijk breed levende gevoelens van onbehagen op in zijn historische redevoering, 
vooral als hij ten strijde trekt tegen de 'oligarchie' in de V.S., en daarbij zijn vaderland bijna aan 
'een bananenrepubliek' gelijk stelt; ook ziet hij Amerika veel trekken van een 'Derde Wereld land' 
vertonen. Zie: Senator Bernie Saunders, The Speech. A Historie Filibuster on Corporate Greed and 
the Decline of Our Middle Classes (New York, 2011), met veroordelingen van de Amerikaanse 
oligarchie op p. 22 en 147-149, de vergelijking van de V.S. met een 'bananenrepubliek' op p. 22, 
en de stelling dat het land bijna kwalificeert als 'Derde Wereld land' op p. 64 en 129 e.v.. In de 
gelijkstelling van de V.S. aan een 'Derde Wereld land' volgt Saunders overigens expliciet (zie p.
129 van zijn boek) zijn 'old friend'Arianna Huffington, een dame die in 2010 een boek heeft 
gepubliceerd onder de veelzeggende titel: Third World America. How our politicians are abandoning 
the middle class and betraying the American Dream (New York, 2010). Voor de goede orde: 
Saunders, en overigens ook Huffington, verwoorden treffend de afschuw die veel Amerikanen 
koesteren voor de wijze waarop hun land de afgrond in glijdt, maar op de vraag 'hoe het zo ver 
heeft kunnen komen' lijken mij auteurs als Hacker en Pierson de scherpere antwoorden te hebben 
geformuleerd.
148 Christopher Lasch, 'The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy', p. 25-49 in: 
Christopher Lasch, The Revolt o f the Elites and the Betrayal o f Democracy (New York & London, 
1995, op. post); zie voor deze alinea in het bijzonder p. 29-38 en 44-49.
149 Wat sommige hedendaagse commentatoren betrof, waren de V.S. anno 2010 hard op weg 
daadwerkelijk een 'Third World Nation'te worden. Zie met name: Arianna Huffington, Third World 
America. (New York, 2010), alsook: Senator Bernie Saunders, The Speech (New York, 2011), p.
129 e.v.
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aangeduid, zijn immers internationaal georiënteerd. In eigen land isoleren 
zij zich. Reizen zij voor zaken of plezier over de wereld, dan laten zij zich 
het liefst in enclaves van verwante elites neer. Zo kan het dan komen, dat 
de Amerikaanse brain workers van Cambridge, Silicon Valley en Hollywood 
meer gemeen hebben met hun statusgenoten in Brussel en Hong Kong 
dan met de gewone Amerikaan.

Waar kosmopotische elites zonder veel reflectie inzetten op 
volkomen ongereguleerde internationale stromen van goederen, mensen 
en kapitaal, in samenwerkingsverbanden die wat hen betreft niet groot 
genoeg kunnen zijn, daar tonen, volgens Lasch, de leden der kwijnende 
middenklassen zich doorgaans sceptisch: in Europa bijvoorbeeld nemen 
de middenklassen het streven van de elites naar een versterking van de 
EU met wantrouwen waar, als een poging van democraten en technici om 
door naties opgeworpen hindernissen voor het vrije verkeer terzijde te 
vegen. De middenklassen lijden overal in de wereld, aldus Lasch, en 
daardoor lijden ook de natiestaten. Immers: tribale en etnische 
sentimenten worden niet langer door het ideaal van één ondeelbare 
nationale gemeenschap beteugeld, waardoor landen als Sri Lanka, het 
voormalige Yugoslavië en de oude Sowjet-Unie, alsook grote delen van 
Afrika in verregaande mate kunnen desintegreren. Voor Lasch is het 
helder: bouwden de stichters van de Franse en de Amerikaanse natie in 
de 18e eeuw op de opkomende middenklassen, dan mag het niet vreemd 
heten dat deze zelfde naties, en vele andere meer, door het verdwijnen 
van de middenklassen aan het einde van de 20e eeuw tot de ondergang 
gedoemd lijken te zijn.150

4. Op weg naar de middenklassenmaatschappij van 2050
Het is zeer de vraag of Christopher Lasch gelijk heeft als hij stelt dat elites 
het wereldwijd laten afweten, en de maatschappelijke structuur van 
ontwikkelingslanden ook in Westerse naties ongehinderd laten opkomen. 
Vast staat in ieder geval dat meritocratie en de klasseloze samenleving in 
de Verenigde Staten ten einde zijn gekomen; de American Dream is nog 
slechts een illusie. Er zijn zeker tekenen dat ook in Europa gelijke kansen 
niet langer voor iedereen gelden, en een maatschappelijke tweedeling 
groeit.151 Successierechten staan immers overal onder druk en het 
onderwijs functioneert steeds moeizamer als gelijkmakende factor - 
waarmee twee hoofdpijlers van de meritocratie zijn geraakt. De 
middenklassen lijden zichtbaar, overal in Europa152, en -  schokkend feit! -

150 Met deze analyse volgt Lasch, net als op talloze andere punten, de lijn van Mills, zij het ook 
onuitgesproken. Aan het einde van zijn boek White Collar acht Mills de Amerikaanse democratie, 
ooit gebouwd voor en door kleine zelfstandigen, ontworteld; in een samenleving van afhankelijke 
employées, zo meent hij, hangt het democratisch stelsel van weleer bijna letterlijk in de lucht. Zie: 
White Collar, Chapter 15, in het bijzonder p. 350-351.
151 In deze zin bijvoorbeeld voor de Duitse situatie: Heinz Bude, Die Ausgeschlossenen. Das Ende 
vom Traum einer gerechten Gesellschaft (München, 2008).
152 In Duitsland vraagt de Wirtschaftswoche van 10 mei 2008 op de cover 'Was soll die 
Mittelschicht noch alles aushalten?'; in Nederland besteedt, in de zomer daarna, het 
wetenschappelijk bureau van volkspartij CDA een dik boekwerk aan bedreigingen voor de 
middenklasse: Marcel ten Hoven et al red., Benauwd in het midden, Christendemocratische 
Verkenningen zomer 2008 (Boom, 2008).
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zelfs in een land als Nederland lijkt zoiets als een klasse van working poor 
te ontstaan.153 Het is denkbaar dat Europa wel eens Amerika achterna zou 
kunnen gaan, zij het ook met enige vertraging. Er is ook een ander 
scenario denkbaar, evenwel: de in de V.S. al bijna verloren gegane 
middenklassenmaatschappij zou hersteld, en de Europese tijdig 
geconsolideerd kunnen worden. Dit is het scenario dat door mijn analyse 
van een 'moderne tijd in het teken van volksverheffing' wordt 
gesuggereerd. Immers, zo redeneer ik, de middenklassenmaatschappij 
van rond 1960 is mogelijk geworden door de succesvolle materiële 
verheffing van alle klassen: het was een over de gehele linie van de 
samenleving gestegen welvaart die een redelijk 'level playing field' in de 
meritocratische jacht op een zo hoog mogelijke opleiding mogelijk heeft 
gemaakt. Het mag zo zijn, zo redeneer ik verder, dat in de V.S. de 
'Nieuwe Middenstand' er in is geslaagd om in de tweede helft van de 20e 
eeuw de gelederen te sluiten, en het feest van relatieve gelijkheid te 
verstoren, maar er is voldoende uitzicht op herstel. Dat herstel wordt 
mogelijk, niet door 'terug te gaan naar de jaren vijftig' - zoals 
populistische partijen in Europa en de V.S. dat voorstellen - maar door 
eindelijk eens ernst te maken met geestelijke verheffing van heel het 
volk. Die geestelijke verheffing staat, let wel, niet gelijk aan het 
verspreiden van een door een elite vastgestelde 'canon' van geestelijk 
voedsel onder gewone mensen, maar draait om het werkelijk verheffen 
van het geestesvermogen, - bij de vermeende 'elite' en de brede 
bevolking beide. De verheffing die ik beoog, zo zal in het derde deel van 
deze dissertatie blijken, is niets anders dan het werkelijk aan iedereen 
mogelijk maken om met zoveel mogelijk andere mensen 'mee te denken', 
ook en vooral in gevallen waarin die mensen zich buiten de eigen kring 
bevinden. Geestelijke volksverheffing in het teken van het 'meedenken' 
zal, daarvan ben ik overtuigd, het 'speelveld van verdienste' opnieuw 
gelijk helpen maken, waardoor de middenklassenmaatschappij in de V.S. 
hersteld, en in Europa blijvend geconsolideerd kan zijn; met een beetje 
geluk reeds zo tegen het jaar 2050.

5. Van 'klassen' naar 'beroepsgroepen'
Het is een merkwaardig feit: Amerikaanse intellectuelen, onder de indruk 
van uiterst deprimerende feiten over de teloorgang van de American 
dream en de van deze droom levende middle classes, spelen 
tegenwoordig serieus met het begrip 'klassenstrijd'.154 Mij lijkt de

153 Dagblad Trouw kopt 18 december 2008 op de voorpagina: 'Aantal werkende armen groeit', en 
vervolgt: "Nederland kan er niet meer omheen: er is een groeiende groep van wat in de Verenigde 
Staten working poor heet. Nederland telt volgens de gebruikelijke Europese definities inmiddels 
ruim 200.000 'werkende armen'."
154 In zekere zin vatte Barbara Ehrenreich de deprimerende feiten samen, toen zij in het 
verkiezingsjaar 2008 in een pamflet-achtig boek nog eens ten strijde trok tegen de 'peilloze 
diepten van ongelijkheid' die in de V.S. zijn ontstaan. Daarbij hanteert zij vrijelijk, net als Dobbs 
cum suis, het in Amerika blijkbaar steeds minder beladen begrip 'klassenstrijd' (class struggle). Het 
verkiezingspamflet van Ehrenreich stelt al in de titel -  This Land is Their Land. Reports from a 
Divided Nation -  opnieuw scherp, wat liefhebbers van het traditionele upwardly mobile America, of 
ze in het politieke spectrum nu 'links' of 'rechts' geplaatst moeten worden, zo zeer verontrust: 
Amerika is een verdeelde natie geworden, met een elite die het land aan de gewone Amerikaan
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herintroductie van een beladen begrip als 'class struggle' merkwaardig, en 
bovenal misplaatst, aangezien in onze samenleving 'klassen' weliswaar 
scherp analytisch kunnen worden neergezet, maar door mensen van vlees 
of bloed niet of nauwelijks nog als 'echte' klassen worden beleefd. Een 
klasse is tegenwoordig een verschijnsel op papier, en niet een in de 
maatschappelijke werkelijkheid naar macht strevende groepering, die 
tracht om in concurrentie met andere klassen de belangen van de eigen 
groep te behartigen. Belangenbehartiging? Dat is is tegenwoordig een 
zaak van beroepsgroepen, die hiertoe over uitgebreide lobbies en 
pressiegroepen beschikken. Het is misschien een vreemd inzicht, maar 
naast de voor analytische doeleinden prima geschikte horizontale 
stapeling van klassen, moet een andere, minder grijpbare, zogeheten 
'corporatieve' indeling van onze maatschappij worden gezet: een indeling 
in beroepsgroepen. Het is deze nieuwe indeling, en niet de horizontale 
klassenstructuur, die in de geleefde praktijk van de meeste mensen echte 
waarde heeft. Alleen beroepsgroepen zijn bij machte om voor hun 
achterban daadwerkelijk belangen te behartigen. Dat is mijns inziens de 
reden, waarom er nog tientallen scherpe analyses als die van Lasch, 
Ehrenreich, Dobbs en wie al niet zouden kunnen verschijnen, zonder dat 
zij ook maar iets zullen uitrichten. Zelfs al ziet iedereen het theoretische 
gelijk van de genoemde commentatoren in, dan nog kan niemand daar in 
de praktijk van zijn leven iets mee aanvangen, ook de welwillendste 
politicus niet; analyses die draaien om 'klassen' laten zich in onze 
samenleving simpelweg niet meer in zinvolle collectieve acties vertalen, 
hoezeer dat menigeen ook spijten mag.

6. Onze moderne, 'corporatieve' samenleving
We kunnen groeiende klassentegenstellingen, we kunnen de vererving 
van klasselidmaatschap ook, in theorie allemaal prima vaststellen, maar 
gegeven een werkelijkheid waarin alleen beroepsgroepen bij machte zijn 
om voor hun achterban effectief belangen te behartigen, is aan het 
geconstateerde niet zomaar iets gedaan. Om daadwerkelijk iets te kunnen 
veranderen, is het om te beginnen nodig dat de structuur van onze 
'corporatieve' maatschappij nader inzichtelijk wordt gemaakt. Dit is 
precies wat ik in het volgende, tweede deel ga doen.

heeft ontstolen: de V.S. zijn niet m eer’van iedereen', maar'van hen'. Zie: Barbara Ehrenreich, 
This Land is Their Land. Reports from a Divided Nation (New York, 2008), met name het eerste 
deel, dat 'Chasms of inequality' heet; zie voor de terugkeer van het begrip 'klassenstrijd' met 
name, in dat eerste deel, de paragraaf'Class Struggle 101'.
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TWEEDE DEEL
VAN DE MIDDELEEUWSE STANDENMAATSCHAPPIJ NAAR ONZE 
MODERN-CORPORATIEVE SAMENLEVING. 1500-2000

De opzet van dit deel
In het eerste hoofdstuk van dit tweede deel maak ik aan de hand van 
'modelgeval' Engeland inzichtelijk hoe na 1850 overal in het Westen een 
corporatieve orde is ontstaan. Onze tegenwoordige samenleving, zo blijkt, 
wordt niet langer bepaald door horizontaal op elkaar geplaatste klassen, 
maar door verticaal tegen elkaar aanleunende professies. Daarom kan 
onze maatschappij de aanvullende aanduiding 'Professionele Samenleving' 
dragen. In deze samenleving groeit helaas een maatschappelijke 
tweedeling tussen zelfstandig werkende, hoger opgeleide professionals 
aan de ene, en in hun werk relatief onvrije, lager opgeleide vakmensen 
aan de andere kant. Die tegenstelling, zo laat ik zien, wordt vooral 
zichtbaar waar hoger opgeleiden mogen ingrijpen op de werkritmes en 
-routines van lager opgeleid ('ondergeschikt') personeel, hetgeen het 
meest nadrukkelijk het geval is als het hoger opgeleid personeel officieel 
het lager dienstpersoneel mag 'managen'. Toch, zo stel ik vast, vormen 
'managers' in onze samenleving niet het centrale probleem. Dat is eerder 
gelegen in het feit dat professies zich van de samenleving als geheel 
afsluiten teneinde schaars gemaakte kennis als 'menselijk kapitaal' te 
laten renderen. Onze tegenwoordige professies, zo laat ik aan het eind 
van het eerste hoofdstuk zien, dreigen langs deze weg al te zeer te gaan 
lijken op de corps van het Ancien Régime - lichamen waarmee de Franse 
revolutionairen niet zonder reden wilden afrekenen, zoals ik in het tweede 
hoofdstuk schets.

In het tweede hoofdstuk maak ik inzichtelijk hoe Franse denkers, in 
een poging ruimte te scheppen voor het individu, tot de conclusie kwamen 
dat binnen de natie korte metten moest worden gemaakt met alle 
eigenstandige collectieve lichamen oftewel 'corporaties'. Het 
'belangendiscours' waarin deze conclusie kon opkomen, zo laat ik 
bovendien zien, kon opmerkelijk genoeg reeds vijftig jaar nadat de Franse 
Revolutie daadwerkelijk aan alle middeleeuwse corporaties een einde had 
gemaakt, door Pierre-Joseph Proudhon worden ingezet voor de legitimatie 
van een geheel nieuwe wereld: de wereld van moderne corporaties, die 
nog altijd de onze is.
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HOOFDSTUK 1
De opkomst van moderne corporaties en de overgang van 
individuele naar collectieve hebzucht, 1850-2000

1. Economie en individualisme
De Engelse theoreticus Richard Henry Tawney (1880-1962) stelt dat 
economische activiteit een door-en-door sociaal karakter heeft.
Nijverheid, zo redeneert hij, bestaat om de mens te voorzien van de 
noodzakelijke, nuttige en mooie dingen die zijn leven rijk en aangenaam 
maken.155 Nu laat de geschiedenis zien, zo redeneert Tawney verder156, 
dat het niet eenvoudig is om de sociale functie steeds volledig te laten 
domineren; de mens wordt nu eenmaal al te makkelijk door egoïsme en 
hebzucht overmand. Vandaar dat in het verleden herhaaldelijk 
maatschappelijke instituties werden opgericht om het individu op zijn 
functie gericht te houden. Nu kunnen instituties, net als individuen, 
ontaarden. Zo waren tegen het midden van de 18e eeuw overal in Europa 
instituties gecorrumpeerd geraakt. Een individu dat zich in die tijd in de 
nijverheid wilde ontplooien, zag zijn eigendom bedreigd en zijn 
handelingsvrijheid beknot door diverse overblijfselen van een afgeleefd 
feodaal stelsel alsook door een overheid die zich oppermachtig waande. 
Tawney wijst er op157 dat de grote individualisten van de 18e eeuw - 
mannen als Jefferson, Turgot, Condorcet en Adam Smith - protest tegen 
de ontaarde orde aantekenden. Zij bevochten 'monopolie' in al zijn 
vormen, of het nu werd uitgeoefend door een landeigenaar met feodale 
privileges, door gilden en aanverwante corporaties, of door een 
ondernemer die van de overheid een monopolie als voorrecht had 
gekocht. Monopolie en bevoorrechting, zo leerden de denkers van de 18e 
eeuw, moesten wijken opdat ieder individu zich door eigen, eerlijke 
inspanning een zelfstandig bestaan kon verwerven, in vrije concurrentie 
met andere individuen.

2. De Revolutie: afscheid van corporaties en 'groepsbelangen'
Tegen het einde van de 18e eeuw volgden de Fransen in hun Revolutie het 
denken van de grote individualisten nadrukkelijk. Het was tijd om af te 
rekenen met de wereld van standen, gilden, broederschappen en wat zich 
verder nog aan corporaties {corps) denken liet. Met corporaties moest en 
zou korte metten worden gemaakt. Emmanuel Sieyès, sleutelfiguur van 
de Franse Revolutie158, riep zijn landgenoten in de aanloop tot de 
eigenlijke omwenteling op, de op corporaties steunende maatschappij 
omver te werpen. Volgens Sieyès moest een natie niet worden gezien als 
een samenstel van rangen, standen, beroepsorganisaties en andere 
collectieven, maar als een verzameling van individuen {un assemblage des

155 R.H. Tawney, The Acquisitive Society (London, 1921), p. 9.
156 Op. cit., p. 9-10.
157 Op. cit., p. 19-20.
158 Jean-Denis Bredin, Sieyès, La dé de la Révotution frangaise (Paris, z.j).
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individus).159 Het individu, zo redeneert hij, streeft in de natie zijn eigen 
doelen na, en wordt in de uitoefening van zijn vermogens slechts beperkt 
door wettelijke grenzen die de nationale gemeenschap in het algemeen 
belang meent te moeten trekken.160 Buiten het eigenbelang der individuen 
en het algemeen belang van de in de natie verzamelde burgers wil Sieyès 
geen enkel 'groepsbelang' (intérêt de corps) meer toestaan.161

Sieyès vond gehoor. Tijdens de Revolutie werden gilden en andere 
beroepsorganisaties 'voor eens en altijd' verboden. Enige aandrang bleek 
daarbij nodig. Nadat corporaties in maart 1791 bij decreet verboden 
waren, wilde het werkvolk zich namelijk niet zomaar van organisatie laten 
weerhouden. Voor afgevaardigde Isaac René Le Chapelier (1754-1794) 
was dit reden om, in juni 1791, een nieuw decreet aan de Assemblée 
Nationale voor te stellen, met een niet mis te verstane onderbouwing:
"Het dient zonder twijfel aan alle burgers toegestaan te zijn om zich te 
verenigen; maar het mag burgers van bepaalde beroepen niet worden 
toegestaan om zich te verenigen op basis van zogenaamde 'gedeelde 
belangen'. Er zijn geen corporaties binnen de Staat meer; wij kennen 
enkel nog het belang van ieder individu en het algemeen belang. Het is 
aan niemand toegestaan aan burgers een tussenliggend belang te 
suggereren en ze van de publieke zaak los te weken." 152

3. Onderdrukking van arbeiders in Frankrijk én Engeland
Het decreet van Chapelier was speciaal gericht tegen arbeiders (ouvriers) 
die in vereniging een hoger loon trachten te bedingen. Iedere werkman, 
zo de gedachte van Chapelier en zijn geestverwanten, moest met een 
ondernemer maar zelf, in een relatie van individu tot individu, zijn loon 
uitonderhandelen. Opmerkelijk genoeg volgde het Engelse parlement de 
Franse revolutionairen al snel met vergelijkbare wetgeving. In de 
zogeheten Combination Acts van 1799 en 1800 werd het voor werklieden 
onder meer strafbaar gesteld om zich te verenigen teneinde een 
loonsverhoging of een vermindering van arbeidsuren te bewerkstelligen. 
Werd de Loi Chapelier ingegeven door het principe van de ene en 
ondeelbare natie en tevens, zo mag vermoed worden, door de praktische 
behoefte van de Franse elite om het werkvolk er onder te houden, de 
Combination Acts hadden tot doel om het Engelse werkvolk aan zijn 
meesters te onderwerpen. Daarmee was de emancipatie van het individu 
die eind 18e eeuw in Frankrijk en Engeland werd voltrokken, er 
nadrukkelijk één waarbij het vermogende individu werd bevrijd, op kosten 
van de 'min vermogenden' in de 'lagere volksklassen'.

De democratie die de Franse revolutionairen onder aanvoering van 
Sieyès in de jaren 1790 en 1791 realiseerden, laat zien dat een 
heerschappij van vermogenden ook echt expliciet werd nagestreefd. De 
Assemblée nationale verhief in de grondwet namelijk bezit tot maatstaf

159 Sieyès, Tiers état, ed. Zapperi, p. 204-205.
160 Op. cit., p. 205.
161 Op. cit., p. 206-207.
162 Vertaald naar de Franse tekst als afgedrukt in: Roberts, French Revolution Documents, Volume 
I, p. 243.
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voor politieke participatie in het nieuwe Frankrijk. Een minimum aan bezit, 
gemeten naar belastingafdracht, kwalificeerde een man (vrouwen 
mochten nog niet meedoen) om te kiezen; een hogere bezitsdrempel 
moest geslecht worden om in een publiek ambt gekozen te kunnen 
worden. De Fransen zetten de toon. Het grootste deel van de 19e eeuw 
zou in diverse Europese staten bezit kwalificeren voor actieve en passieve 
politieke participatie.

4. Het vermogend individu, ontketend
Het vermogend individu bracht, eenmaal ontketend, in de 19e eeuw een 
onloochenbare vooruitgang op alle mogelijke gebieden tot stand: in de 
productie en distributie van goederen, in de wetenschappen, de 
oorlogvoering, de letteren. Voor de lagere volksklassen waren de kosten 
hoog. Aan het eind van de 19e eeuw werd dat in alle landen van Europa 
vastgesteld, ook in Nederland. Onze landgenoot M.W.F. Treub 
constateerde, zo kwam eerder al aan de orde163, in het jaar 1896164 dat 
de Franse Revolutie weliswaar alle mogelijke hindernissen voor de vrije 
uitoefening van individueel vermogen had opgeruimd, maar dat dit in de 
praktijk alleen ten gunste had uitgepakt van diegenen die daadwerkelijk 
over noemenswaardig bezit beschikten: de leden van de 'hogere standen', 
de beter gesitueerden. Wie in een maatschappelijk nederige positie 
geboren werd, wie, bovenal, van huis uit niet de beschikking over enig 
bezit verkreeg, moest zich door vermogenden de wet laten stellen, want 
hij kon niet terugvallen op gilden en aanverwante verbanden waarin 
vroeger samenwerking, onderlinge hulp en een gezamenlijk optreden op 
het maatschappelijk toneel mogelijk waren geweest. De theoretische 
gelijkheid voor de wet die de Revolutie had gebracht, zij was, zo 
redeneerde Treub, precies niet meer dan dat: een lege, zuiver 
theoretische gelijkheid, die in scherp contrast stond tot de feitelijke, alles 
overheersende ongelijkheid tussen arm en rijk.

Tegen het einde van de 19e eeuw kregen discussies over de 
onderdrukking van arm door rijk in Engeland een onverwachte scherpte 
doordat daarin de aanval werd geopend op het uit de 18e eeuw 
overgeleverde idee van 'absoluut' eigendom. Om deze aanval op waarde 
te kunnen schatten, is het nodig in te gaan op de ideaaltypische vorm die 
het ontketende Engelse individu in de eerste helft van de 19e eeuw kreeg 
aangemeten, en ook aandacht te besteden aan de wijze waarop het 
ideaaltype langzaam door een nieuwe corporatieve werkelijkheid werd 
ingehaald.

5. Het ontketend individu in ideaaltype: de Engelse entrepreneur
In de 19® eeuw gold, met name in Engeland, decennialang de ondernemer 
als het ideaaltypische vermogende individu, dat, eenmaal uit knellende 
banden bevrijd, vrij zijn kapitaal in een moordende concurrentie met

163 Zie de Inleiding, paragraaf 6.
164 Treub's redenering is te vinden in het opstel, 'De staat en het eigendomsrecht' uit 1896, 
opgenomen als p. 136-185 in zijn bundel Sociale Vragen (Haarlem, 1904); zie met name p. 156- 
171.
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andere individuen inzette.165 De moderne 196-eeuwse ondernemer was 
een 'kapitalist': een man die actief met zijn kapitaal werkte, en daarbij 
persoonlijk alle risico's droeg. Ideaaltypisch was de entrepreneur een 
eigenaar van voorraden of productiemiddelen die zelf actief leiding en 
richting gaf aan zijn bedrijf; hij verenigde, met andere woorden, de 
functies van eigenaar en manager in één persoon. In deze zin 
onderscheidde de entrepreneur zich duidelijk van de Engelse 
landeigenaar, die zijn kapitaal enkel passief voor zich liet werken en 
daarom als verachtenswaardigé rentier kon worden afgeschilderd. Actieve 
inzet, daar draaide het om. De van energie overlopende entrepreneur was 
de drijvende kracht in economie en samenleving; hij zette de 
productiefactor arbeid creatief in, bedacht doelen, zocht oplossingen voor 
problemen, en liep, nogmaals, daarbij alle risico's. Daarom verdiende hij 
het om, als alles goed ging, de gemaakte winst volledig op te strijken en 
naar eigen goeddunken in te zetten.

Dat het ideaal van de entrepreneur rond het midden van de 19e 
eeuw in de hele Engelse maatschappij een brede aanhang had verworven, 
mag opmerkelijk heten; de vraag moet immers luiden, hoe een 
onvermogend arbeider zich er ooit in zou kunnen herkennen. Het 
antwoord op deze vraag is gelegen in een maatschappelijke mythe: die 
van de self made man. Volgens deze meritocratische mythe166 was de 
ideale ondernemer de man die bij zijn geboorte over niets dan zijn eigen 
talent beschikte, en zich door arbeid, gepaard aan onverzettelijkheid, 
doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen, naar de top van de 
maatschappij wist te werken. Het verhaal van de self-made man was 
werkelijk nooit meer dan een mythe. Slechts een verwaarloosbaar aantal 
entrepeneurs wist zich daadwerkelijk uit het niets op te werken door een 
aanzienlijk vermogen te verwerven; een meerderheid van succesvolle 
ondernemers beschikte bij aanvang van de loopbaan toch echt over 
bezittingen of connecties die een weg omhoog mogelijk maakten. De 
mythe deed zijn werk, evenwel: die uitzonderlijke gevallen waarin 
onvermogende mannen het door arbeid en talent letterlijk from rags to 
riches wisten te brengen, sloegen Engelsen van alle klassen - en dan met 
name de arbeiders - behoorlijk in hun ban.

6. Het individu, eigenbelang, en de 'invisible hand'
Met enige overdrijving kan worden gesteld dat het aanzicht van de 19e 
eeuw werd bepaald door vermogende individuen, ieder voor zich gericht 
op behartiging van zijn eigen belangen. In zekere zin leefden 196-eeuwse 
vermogenden een werkelijkheid die in voorgaande eeuwen door filosofen 
was verkend en onderbouwd. Adam Smith was één van de denkers 
waarop bij voorkeur werd teruggegrepen. In zijn Wealth of Nations had 
Smith namelijk gesteld dat iedere mens vrijwel continu is aangewezen op 
de hulp van anderen, maar dat die hulp doorgaans niet enkel uit

165 Zie hiervoor: Perkin, The Origins o f Modem English Society, p. 221-230: 'The Entrepeneurial 
Ideal'.
166 Deze alinea op basis van het op. cit., p. 271-339: 'The Triumph of the Entrepreneurial Ideal'.
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welwillendheid wordt verleend. Wie met succes de hulp van anderen wil 
inroepen, zo Smith, kan maar het best een beroep doen op hun 
eigenliefde (self-love). In een beroemd geworden citaat stelt hij het 
duidelijk: "Het is niet van de welwillendheid van de slager, de brouwer of 
de bakker dat wij ons diner laten afhangen, maar van hun oog voor hun 
eigenbelang (their regard to their own interest). Wij spreken hen niet aan 
op hun medemenselijkheid maar op hun eigenliefde, en hebben het met 
hen niet over onze behoeften maar over door hen te behalen 
voordelen. ',167

Diverse denkers hadden zich in de 18e eeuw de opdracht gesteld om 
in een gewoel van door eigenbelang geobsedeerde individuen toch nog 
zoiets als een 'algemeen belang' te laten floreren.168 Enkelen, onder wie 
Smith169, waren bij een filosofie van de invisible hand uitgekomen.
Volgens deze filosofie zorgde een 'onzichtbare hand' er voor dat talloze 
individuen, die ieder voor zich van het algemeen belang niets wisten of 
wilden weten, dat belang tóch, maar dan onwetend, dienden, simpelweg 
door hun eigen belangen na te jagen.

In de 19e eeuw werd de filosofie van de invisible hand verbonden 
met opvattingen over verdienste. De gedachtegang daarbij was 
eenvoudig.170 In de moordende concurrentie tussen kapitalisten zorgde de 
'onzichtbare hand' ervoor dat het door individuele entrepreneurs 
nagestreefde eigen belang uiteindelijk altijd het algemeen diende. Wie in 
zaken succesvol was, wie dus zijn eigen belang blijkbaar het beste wist te 
dienen, was volgens deze theorie tevens het verdienstelijkst voor het 
algemeen belang. Voor belangen van corporaties, gesteld tussen het 
nationaal of'algemeen' belang en de eigenbelangen der individuen in, was 
in deze theorie geen plaats. Werknemersverbanden moesten onderdrukt 
worden. Ook verbanden van ondernemers werden met argwaan bekeken, 
zeker als het daarbij om corporaties ging die de individuele 
aansprakelijkheid van de deelnemende entrepreneurs beperkten. Het 
ideaal wilde immers dat de ondernemer zelf, met heel zijn hebben en 
houden, persoonlijk risico droeg. Ondernemingen die werden gebouwd op 
vrij verhandelbare aandelen waarop slechts een beperkte 
aansprakelijkheid rustte, werden in de eerste helft van de 19e eeuw 
herhaaldelijk door vooraanstaande rechters en politici op de korrel 
genomen.171 Na 1850 verzandde het verzet evenwel. De ongekende 
schaalvergrotingen in productie en distributie waar de tijd blijkbaar om 
vroeg, bleken niet mogelijk zonder op beperkte aansprakelijkheid 
gestoelde nieuwerwetse corporations.

167 Adam Smith, The Wealth of Nations, Book I, Chapter II; in de editie Cannan: vol. I, p. 18.
168 Meer hierover, voor wat betreft de Franse context, in het volgende hoofdstuk.
169 De leer van de 'invisible hand' wordt doorgaans nadrukkelijk aan Adam Smith toegeschreven, 
en is in zijn Wealth o f Nations ook inderdaad terug te vinden, zij het ook in slechts één enkele 
passage, waar de 'onzichtbare hand' opduikt in de context van een vertoog over importrestricties; 
zie: Adam Smith, The Wealth of Nations, Book IV, Chapter II; in de editie Cannan: vol. II, p. 475- 
478, met de uitdrukking 'invisible hand' op p. 477.
170 Ik volg: Perkin, Origins, p. 224.
171 Voor sprekende voorbeelden, zie: Tawney, Acquisitive Society, p. 70-72.
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7. Nieuwe corporaties komen op: groepsbelangen in de lobby
In de tweede helft van de 19e eeuw gaven vooruitstrevende economieën 
van het Westen ruim baan aan besloten en naamloze vennootschappen, 
vakbonden en andere collectieve lichamen; oude, individualistisch 
geïnspireerde wetgeving als die van de Loi Chapelier en de Combination 
Acts werd opgegeven. De toekomst, zoveel was rond 1870 wel duidelijk, 
behoorde toe aan het goed georganiseerde collectief. Opmerkelijk genoeg 
kwam tegelijkertijd het vertegenwoordigend orgaan van het grootse, uit 
de 18e eeuw overgeleverde collectief, de natie, in toenemende mate onder 
druk te staan.

Volksvertegenwoordigingen werden in de eerste helft van de 19e 
eeuw gedacht als vergaderplaatsen voor zelfstandige lieden van solide 
vermogen; als plaatsen waar afgevaardigden van het volk zonder last of 
ruggespraak, geheel naar eigen inzicht, het algemeen belang van de natie 
konden dienen. De opkomst van allerhande collectieven die zich tussen 
natie en individu indrongen, vertroebelde de zuivere werking van het 
parlement. In de wandelgangen van de parlementsgebouwen - de 
zogeheten 'lobbies '-  verzamelden zich namelijk steeds meer 
vertegenwoordigers van de nieuwe collectieven, teneinde hun belangen te 
behartigen.

Gerichte belangenbehartiging door middel van goed georganiseerd 
'lobby'-werk was in Engeland en de Verenigde Staten al aan het begin van 
de 19e eeuw bekend, als een werk dat vooral bedreven werd door 
vermogende individuen en hun aanhang. Engeland reguleerde het lobby- 
wezen rond het midden van de eeuw, de Verenigde Staten niet. Het 
parlementaire stelsel in de Verenigde Staten leende zich zelfs in het 
bijzonder voor effectief lobbywerk, vanwege een uniek stelsel van 
commissies waarin parlementariërs vrijwel ongecontroleerd het lot van 
wetsvoorstellen mochten bepalen. Omdat er vaak zeer grote belangen op 
het spel stonden, bleken Amerikaanse volksvertegenwoordigers in de 
grote schaalvergrotingsoperaties van na 1850 bijzonder gevoelig voor 
juist die lobbywerkzaamheden waarbij omkoping een grote rol speelde.172 
Dat kon de goedkeuring van het publiek uiteraard niet wegdragen. 
Persoonlijke verrijking door volksvertegenwoordigers en lobbyisten werd 
fel aan de kaak gesteld als een ernstige vorm van 'corruptie', en wel door 
journalisten en parlementariërs, alsook door rustige beschouwers van het 
politieke bestel: door mannen als de Britse diplomaat en historicus James 
Bryce (1838-1922) bijvoorbeeld.173

In een invloedrijk werk over het Amerikaanse staatsbestel, voor het 
eerst verschenen in 1888, legt Bryce het verschijnsel 'lobby' aan zijn 
lezers uit. Hij klaagt daarbij de misstanden in de V.S. scherp aan, maar 
redeneert ook dat met lobbies in principe niets mis hoeft te zijn. Immers, 
zo stelt hij, waar de wetgeving van de staat onder meer betrekking heeft 
op belastingen en heffingen, op de productie en verkoop van bepaalde

172 James Bryce, The American Commonwealth (new edition: New York, 1918), vol. II, p. 159-160; 
vol. I, p. 691-695 ('Note B to chapterxvi: The Lobby').
173 Op. cit., vol. II, p. 159-160: deze pagina's zijn onderdeel van chapter Ixvii, 'corruption'.
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goederen, op van staatswege verstrekte infrastructurele opdrachten, of op 
de vergroting of verkleining van het recht van lagere overheden om eigen 
belastingen te heffen en opdrachten te verlenen, daar raakt zij 
ontegenzeggelijk aan de belangen van vele privépersonen en 
ondernemingen, en het is dan hun goed recht om, mits zij zich van 
omkoping verre houden, die belangen op overtuigende wijze onder de 
aandacht van volksvertegenwoordigers te brengen, in de hoop op een 
voor het eigen belang zo gunstig mogelijke uitkomst van de 
besluitvorming.174

8. De modern-corporatieve maatschappij van de 20e eeuw
Zonder overdrijving kan worden gesteld dat de wereld na 1900 in 
toenemende mate een speelbal is geworden van grote collectieven, ieder 
geobsedeerd door het eigen belang. De invoering van het algemeen 
kiesrecht verergerde de malaise: de vermogende individuen zonder last of 
ruggespraak van de 19e eeuw moesten in de 20e eeuw plaats maken voor 
met handen en voeten aan programma's en coalitieakkoorden gebonden 
behartigers van collectieve belangen. Grote organisaties, waartoe 
nadrukkelijk dus ook moderne politieke partijen gerekend moeten worden, 
speelden al in de eerste helft van de 20e eeuw een belangrijke, zo niet 
doorslaggevende rol in de wereldpolitiek.

De Eerste Wereldoorlog kon oppervlakkig gezien misschien nog 
gelden als een krachtmeting tussen naties die ieder een ander'algemeen 
belang' meenden te moeten verdedigen, geoefende beschouwers boorden 
dieper, en zagen direct dat in iedere bij de krachtmeting betrokken natie 
een doorslaggevende rol was weggelegd voor de 'special interests' van 
grote collectieven, uiteenlopend van staalfabrieken en persconglomoraten 
tot aan vakverenigingen, beroepsorganisaties en politieke partijen; in het 
geval van de Tweede Wereldoorlog was het precies eender.175

Na het sluiten van de vrede in 1918 begonnen dictatoriale regimes 
in met name het Zuiden van Europa te experimenteren met expliciet op 
ordening van de diverse corporaties in de staat gerichte modellen. In 
Duitsland werd, ongeveer tegelijkertijd, de internationaal georiënteerde 
variant van het socialisme overtroefd door een socialisme op nationale 
grondslag176, dat van collectieve lichamen alleen nog wilde weten als zij 
direct in dienst van de 'volksgemeenschap' traden. De Duitse 'nationaal- 
socialisten' riepen collectieve voorzieningen in het leven, die na de 
Tweede Wereldoorlog, toen met name sociaal-democraten de West- 
Europese staten mochten herbouwen, goeddeels overeind werden 
gehouden177, alleen dan wel in een iets aangepaste vorm: verenigbaar 
gemaakt, namelijk, met een democratische staatsinrichting en iets van

174 Op. cit., vol. I, p. 691-693.
175 In deze zin over met name de Tweede Wereldoorlog: Mills, White Cotlar, p. 229-230, met een 
sprekend citaat van een anonymus.
176 Deze stelling is in 2007 prachtig uitgewerkt door de Nederlandse historicus Van Doorn. Zie: 
J.A.A. van Doorn, Duits Socialisme. Het falen van de sociaal-democratie en de triomf van het 
nationaal-socialisme (Amsterdam, z.j.).
177 Van Doorn, Duits Socialisme, p. 257 -263: 'De nationaal-socialistische voorsprong' en 'Het 
sociaal-democratisch moment'.
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het uit vroeger tijden overgeleverde individualisme.178 Engeland en 
Zweden bleven het; de bevrijde West-Europese staten werden het 
opnieuw: 'parlementaire democratieën', en dit dan in naam en in 
staatkundige hoofdvorm, maar wel in alle gevallen voorzien van een 
onderliggende, op welfare gerichte grondstructuur, waarin talloze nieuwe 
collectieve lichamen een grote rol speelden, en allerhande nieuwe of 
vernieuwde organen voor formeel en informeel overleg werden opgetuigd, 
soms naast en soms boven de vertrouwde instituties van de 196-eeuwse 
parlementaire democratie.179 Het eigenbelang van al deze lichamen en 
organen werd een factor in de maatschappelijke orde, niet zelden ten 
koste van individuele belangen en van het 'algemeen belang' van de 
nationale gemeenschap.

Na de Tweede Wereldoorlog explodeerde niet alleen in de 
collectieve, maar ook in de private sector het aantal groepslichamen 
sterk: overal schoten corpora op, met ieder zo hun eigen belangen die 
moesten worden doorgezet in het maatschappelijk gevecht om macht en 
middelen. Richard Titmuss (1907-1973), één van de architecten van de 
Britse welvaartstaat, maakte zich al aan het eind van de jaren '50 grote 
zorgen over de opkomst van nieuwe vormen van power and privilege.180 
Vol zorg voert hij voor ogen,181 dat er na de oorlog weliswaar veel 
algemene voorzieningen van staatswege in het leven zijn geroepen, maar 
dat daarnaast blijkbaar veel beroepsgroepen meer nog dan voorheen aan 
eigen werelden zijn gaan bouwen, compleet met aparte pensioenrechten, 
aparte zorgarrangementen en andere apart van het staatsprogramma 
opgetuigde voorzieningen. Verzekerings- en pensioenpakketten die door 
corporaties buiten de staat om aan hun werknemers worden verstrekt, 
hebben gigantische verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen in 
het leven geroepen, die over zeer veel geld en dus macht beschikken - 
een macht die zich aan de traditionele parlementaire controle onttrekt.
Het zijn dit soort door Titmuss argwanend bekeken corporaties, die 
inmiddels in de lobbies van alle moderne volksvertegenwoordigingen een 
niet meer weg te denken factor zijn geworden. Ook multinationale 
ondernemingen op het gebied van productie, distributie en dienstverlening 
en internationaal opererende grootbanken hebben zich in de

178 In Nederland probeerde Dr. W. Banning (1888-1971), voorman van de na de oorlog opgerichte 
P.v.d.A., de verbinding tussen individualisme, collectivisme en democratie zowel in de theorie als in 
de politieke praktijk te realiseren. Zie onder meer: Dr. W. Banning, De Dag van Morgen. Schets 
van een personalistisch socialisme, richtpunt voor de vernieuwing van ons volksleven (Amsterdam, 
1945) en: HIER: de partij van den Arbeid. Openingsrede gehouden op het Stichtingscongres van de 
partij op 9 Februari 1946 door Dr W. Banning (Z.pl, z.j.)
179 Voor een volledig portret van Engeland in deze zin, zie de voor het eerst in 1989 gepubliceerde 
studie: Harold Perkin, The Rise of Professional Society. England since 1880 (second edition:
London, 2002) in het bijzonder hoofdstuk 7; voor schetsen van Frankrijk en West-Duitsland:
Harold Perkin, The Third Revolution. Professional Elites in the Modern World (London & New York, 
1996), respectievelijk de hoofdstukken 4 en 5.
180 Dit in een anno 1959 voor de Fabian Society gehouden lezing, onder de titel 'The irresponsible 
society'. De lezing werd door Titmuss uitgewerkt en door de Fabian Society gepubliceerd, en 
verscheen daarna in diverse verzamelingen met teksten van Titmuss' hand, waarvan de meest 
recente in de volgende noot wordt gegeven.
181 Richard Titmuss, 'The irresponsible society', onlangs afgedrukt als p. 141-158 in: Pete Alcock et 
al, eds. Welfare and wellbeing. Richard Titmuss'contribution to social policy (Bristol, 2001).
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wandelgangen van vrijwel alle parlementen een vaste positie verworven. 
Tegenwoordig gaat de wetgever zélf er bij tijd en wijle toe over om op 
eigen initiatief corporaties aan de vergadertafel te nodigen, voor overleg 
met een doorgaans nog informele, soms ook al formele status.182

De belangen van goed georganiseerde collectieven regeren de 
wereld momenteel, zoveel zal duidelijk zijn. In het oog springen steevast 
de belangen van grote ondernemingen, maar vergeten we ook niet die 
van gewone burgers, zoals die op een georganiseerde, 'corporatieve' wijze 
voor het voetlicht worden gebracht door allerhande pressie- en 
actiegroepen, alsook door 'ouderwetse' vakbonden, stichtingen, partijen 
en verenigingen. Het zijn de gecombineerde ondernemings- en 
burgerbelangen die in de Verenigde Staten inmiddels routinematig worden 
verketterd als de voor het parlementaire stelsel funeste, zogeheten 
'special interests'.183

9. Belangenbehartiging in het schemerduister als probleem
Mij lijkt veel te zeggen voor het argument van Bryce, dat individuen en 
collectieven die door voorgenomen wetgeving in hun belangen geraakt 
kunnen worden, bij volksvertegenwoordigers voor die belangen mogen 
opkomen. Het punt is alleen - en ook dat is een punt van Bryce - dat die 
belangenbehartiging momenteel niet plaatsvindt in het eigenlijke 
parlement, maar in de wandelgangen, in de 'lobby' van de 
volksvertegenwoordiging, dat wil zeggen: buiten het formele, 
controleerbare, openbare werken van het parlement om. 
Belangenbehartiging in het schemerduister, daar wees Bryce al op, leidt 
bijna onvermijdelijk tot corruptie. Juist in de V.S., waar het nog altijd 
bestaande systeem van committees corruptie bijna endemisch heeft 
gemaakt, lijkt de in het verborgene zich afspelende behartiging van 
'special interests' de maatschappij inmiddels verregaand te ontwrichten.

In het derde deel van mijn dissertatie laat ik zien dat 
belangenbehartiging ook in het openbaar zou kunnen plaatsvinden, 
opgenomen in de formele werking van ons parlementaire bestel. Dat is 
voor het derde deel: hier in het tweede deel keer ik, na vanaf paragraaf 6 
even snel de lijn van 1850 naar het heden toe te hebben getrokken, in 
paragraaf 10 weer terug naar het midden van de 19® eeuw.

10. Entrepreneurs versus plutocraten
De ongekende schaalvergroting die de Industriële Revolutie met zich 
meebracht, riep in de tweede helft van de 19e eeuw grote ondernemingen 
in het leven, die hun belangen in de wandelgangen van de 
volksvertegenwoordigingen begonnen te behartigen. Nu veranderden deze

182 Bijvoorbeeld in de vorm van 'consultatierondes' met'partijen' uit het 'veld' waarvoor nieuwe 
wetgeving is voorzien.
183 De 'special interests' krijgen er van langs zowel aan de linker- als aan de rechterzijde van het 
politieke spectrum. Om slechts twee voorbeelden te noemen: ter linkerzijde, maar wel gematigd in 
zijn afwijzing van enkel de ondernemingsbelangen: Barack Obama, The Audacity o f Hope. 
Thoughts on Reclaiming the American Dream (New York, 2006), in het bijzonder p. 115-120; ter 
rechterzijde, en dan zeer ongenuanceerd: Dobbs, War on the Middle Class.
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grote ondernemingen, steunend op vrij verhandelbare aandelen, niet 
alleen de werking van de parlementen, maar ook de structuur van het 
zakendoen. Zeker ook in Engeland, de bakermat van de Industriële 
Revolutie, was dat het geval.184 In de plaats van de eigenaar annex 
manager: de man dus die zelf, actief, zijn kapitaal inzette en voor de niet- 
geringe risico's die hij daarbij liep met winst werd beloond, trad namelijk 
een nieuw soort kapitalist. Deze nieuwe kapitalist was eigenaar van een 
dusdanig groot bedrijf, dat hij er onmogelijk nog, dicht op de werkvloer, in 
persoon actief leiding aan kon geven.

Eigendom en management van het grootbedrijf werden, in de 
tweede helft der 19e eeuw, noodgedwongen van elkaar gescheiden. De 
kapitalist veranderde van een actief met zijn vermogen ondernemende 
entrepreneur in de eigenaar van passief, voornamelijk in aandelen 
vormgegeven kapitaal. De kapitalist werd, met andere woorden, net als 
de landeigenaar een rentier. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
bezitters van groot kapitaal tegen het einde van de 19e eeuw tezamen 
met grootgrondbezitters een redelijk samenhangende klasse begonnen te 
vormen: die van 'plutocraten'. De Engelse plutocraten verdedigden hun 
bezit met hand en tand, onder het voordurend aanroepen van de 
vermeende 'onaantastbaarheid' van iedere vorm van eigendom.

11. Plutocraten onder vuur: eigendom als 'diefstal'
In de 17e en 18e eeuw had de Engelse adel gretig de gedachte omarmd 
dat eigendom als 'heilig' en 'absoluut' moest worden beschouwd. Deze 
gedachte sloot opmerkelijk genoeg ook aan op het individualisme van de 
entrepreneur die volledig vrij over zijn vermogen - zijn 'bezit' - wilde 
beschikken. Zolang de kapitalistische ondernemer zijn eigendom actief 
inzette, bleef, in de 19e eeuw, de doctrine van absoluut eigendom 
plausibel. Wie alles riskeerde, had immers recht op alle winst - op 
volledig, onaantastbaar genot van de opbrengsten van zijn harde werk. In 
het laatste kwart van de 19e eeuw kon deze redenering niet langer als een 
vanzelfsprekendheid overeind worden gehouden. De kapitalist was toen 
immers in veel gevallen een rentenier geworden, die, net als de 
landeigenaar, enkel nog over passief eigendom beschikte. Het eigendom 
der plutocraten bleek, welbeschouwd, juist in zijn 'absolute', 
onaantastbare vorm, volkomen losgemaakt te zijn van enige 
maatschappelijke functie - bleek bezit te zijn zonder enige bijpassende 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Toonaangevende Engelse 
geletterden begonnen zich publiekelijk af te vragen of dit eigenlijk niet 
een onaanvaardbaar verschijnsel was.185 Ook Thomas Hill Green (1836- 
1882), een aan de universiteit van Oxford werkzame filosoof, mengde zich 
in het eigendomsdebat.

Volgens Green is het eenvoudig: ieder recht, dus ook het recht op 
eigendom, ontstaat in wederkerigheid tussen mensen die met elkaar een

184 Deze alinea op basis van: Perkin, Origins, p. 428-437: 'The Emerging Plutocracy'.
185 Zie bijvoorbeeld: John Ruskin, Fors Clavigera. Letters to the Workmen and Labourers ofGreat 
Britain (new edition: London, 1896), Letter LXX: 'Property to whom Proper' (geschreven
1875/1876).



111

samenleving vormen. Ieder recht ontspringt aan de onderlinge relaties 
van mensen, en is dus, letterlijk, 'relatief'. Anders geformuleerd: geen 
enkel recht, ook niet dat op eigendom, kan ooit 'absoluut' zijn.186 Voor 
Green staat vast dat de bevrijding van het individu uit collectieve 
eigendomsverhoudingen zoals die in de 19e eeuw heeft plaatsgevonden 
verre van volmaakt is geweest. Weliswaar kan iedereen, formeel gezien, 
aanspraak maken op eigendom, maar in de praktijk van alledag is het 
voor de overgrote meerderheid van de bevolking onmogelijk enig bezit 
van betekenis op te bouwen. Wat Green betreft moet een einde worden 
gemaakt aan de ongewenste situatie waarin een kleine minderheid de 
facto zo'n beetje alle eigendom heeft gemonopoliseerd, en er voor de 
grote menigte geen bezit van werkelijke waarde meer mogelijk is - een 
situatie waarop volgens Green werkelijk van toepassing is de uitspraak: 
'eigendom is diefstal'.187

Richard Henry Tawney radicaliseerde na de Eerste Wereldoorlog 
Green's gedachten over het relatieve karakter van het recht op eigendom 
en de 'diefstal' die vermogenden in de Engelse samenleving feitelijk 
pleegden. Daarbij legde Tawney de abstracte academische formuleringen 
van Green terzijde. Tawney formuleerde een kritiek op de bestaande 
maatschappij, alsmede een visie op de ideale samenleving van de 
toekomst, in zeer toegankelijk, bijna journalistiek proza, waardoor zijn 
gedachten bijzonder invloedrijk konden worden.

12. R.H. Tawney contra de 'Hebzuchtige Samenleving'
Hadden de beste geesten van de 18e eeuw 'monopolie' in al zijn vormen 
bestreden, in naam van het vrije individu dat zich door eigen, eerlijke 
inspanning, in concurrentie met andere individuen, een zelfstandig 
bestaan wilde verwerven, aan het begin van de 20e eeuw, zo Tawney188, 
bleek 'monopolie' in de Engelse maatschappij teruggekeerd, zij het ook 
uitgeoefend door nieuwe, voorheen onbekende spelers: grote 
ondernemingen en hun trusts. Tawney stelt anno 1920 vast dat bezit in 
het Engeland van zijn dagen niet, zoals dat de grote 18e eeuwse denkers 
voor ogen had gestaan, breed is gespreid over een brede volksmassa van 
boeren en handwerkers, maar geconcentreerd is geraakt in de handen van 
enkele honderdduizenden families. Eigendom was in de 18e eeuw gedacht 
als iets dat actief, in de vorm van land, werkplaats en gereedschap, tot 
vrucht gebracht moest worden. De eigendomsvorm die aan het begin van 
de 20e eeuw blijkt te domineren, is daarentegen passief van aard: zij 
bestaat uit allerhande royalties, grondrentes, en bovenal uit vrij 
verhandelbare aandelen in grote industriële ondernemingen. De 
dominante vorm van eigendom is, anders gesteld, niet een soort van 
'noodzakelijke voorwaarde', in de vorm van bijvoorbeeld een tastbaar stuk 
gereedschap, die het individu in staat stelt om een positieve, functionele

186 T.H. Green, Lectures on the Principles of Politica! Obligation (new impression: London, 1913) p. 
45, 216-217.
187 Op. cit., p. 217-220; de uitdrukking 'property is theft' op pagina 220.
188 Zie voor deze alinea: Tawney, Acquisitive Society, achtereenvolgens p. 9-10; 19-22; 225; 64- 
66 .
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bijdrage aan de maatschappij te leveren, maar is een 'titel' die recht geeft 
op een percentage, zonder dat de eigenaar daartoe enige activiteit hoeft 
te ondernemen. Curieus genoeg, zo stelt Tawney, wordt dit passieve, van 
iedere maatschappelijke functie losgemaakte eigendom anno 1920 nog 
altijd gelegitimeerd als 'heilig' en absoluut', en dit dan met een beroep op 
een eigendomstheorie die ooit ten behoeve van actief bezit werd 
ontwikkeld.

In de 18e eeuw, zo zet Tawney uiteen189, moest het individueel 
eigendomsrecht, net als vele andere rechten voor het individu, worden 
bevochten op gepriviligeerde landeigenaren en een inhalige overheid. Een 
begrijpelijke manoeuvre in de strijd was een verabsolutering van 
individuele rechten. Het individu met zogenaamd 'onvervreemdbare', dat 
wil zeggen: 'absolute' rechten kwam centraal te staan. De gedachte dat 
werk een maatschappelijke functie diende, raakte volledig op de 
achtergrond. Als het individu maar volledig vrij zijn eigenbelang na kon 
jagen, zo wilde een in de 18e eeuw breed gedeeld geloof, dan werd op min 
of meer mechanische wijze uiteindelijk ook het algemeen belang wel 
gediend.

Toen het eigendom van het individu eenmaal absoluut en 
onaantastbaar was verklaard, toen bezit opnieuw was gedefinieerd als iets 
waarover een mens voortaan nagenoeg volledig vrij mocht beschikken, zo 
nog altijd Tawney190, kon de moderne maatschappij zich tot een 
Maatschappij van de Hebzucht gaan ontwikkelen. Jaag je eigenbelang na!, 
zo luidde het parool, pak wat je pakken kunt, zonder te malen om welke 
maatschappelijke consequentie dan ook! Het individu werd aangespoord 
om zich in het centrum van zijn eigen wereld te plaatsen - alsof de mens, 
tot egoïsme geneigd als hij van nature is, een dergelijke aansporing nodig 
zou hebben. De Hebzuchtige Samenleving werd, natuurnoodzakelijk bijna, 
een ongekend succes: vermogenden werden aangemoedigd om zich 
krachtig en ongelimiteerd te ontplooien, terwijl de armen zich konden 
troosten met de gedachte dat ook zij, ooit, vermogend zouden kunnen 
worden. Het resultaat van deze maatschappelijke orde, zoals dat anno 
1920 in Engeland kon worden waargenomen? Een relatief kleine klasse 
van rentiers zonder aanwijsbare maatschappelijke functie; een massa 
arbeiders, gedemoraliseerd door het feit dat zij niet 'rijk' zijn of kunnen 
worden en dus maatschappelijk niet meetellen; de verkwisting van een 
ontzaglijk industrieel apparaat aan de productie van luxe-goederen voor 
de kleine groep rijken, terwijl het gros van de bevolking van fatsoenlijke 
kledij, fatsoenlijke woonruimte en fatsoenlijke voeding beroofd blijft; de 
dreiging, in de internationale arena, van een volgende oorlog, omdat 
Hebzuchtige Samenlevingen elkaar op leven en dood de bronnen van 
welvaart in de wereld betwisten. Het is tijd, zo stelt Tawney, dat aan al 
deze waanzin een einde komt.

189 Zie voor deze alinea het op. cit., achtereenvolgens p. 53; 12-16; 23-24.
190 Zie voor deze alinea het op. cit., p. 32-34; 36-54.
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13. Tawney's alternatief: een 'Functionele Samenleving'
Het kwaad, zo meent Tawney, moet bij de wortel worden aangepakt. Hij 
rukt daartoe de bijna vergeten gedachte dat werk een maatschappelijke 
functie dient te hebben weer in de voorgrond, en opent, voortbouwend op 
het gedachtegoed van T.H. Green, de aanval op de in zijn ogen 
verwerpelijke gedachte dat een individu over 'onvervreemdbare', 
'absolute' rechten zou beschikken.

Rechten, stelt Tawney, zijn nooit absoluut. Rechten zijn altijd 
relatief, dat wil zeggen: ze hangen af van de functie die een mens in de 
maatschappij vervult. Een functie hebben, betekent voor een individu of 
een groep niets anders dan dat aan de samenleving een dienst moet 
worden geleverd. De mens 'in functie'jaagt, om zo te zeggen, niet 
uitsluitend persoonlijk gewin of het eigen geluk na, maar werkt in het 
besef dat er een verantwoordelijkheid voor het bereiken van een sociaal 
doel op hem drukt.191 Het is niet eenvoudig om de individuele mens in 
deze zin op het rechte pad te houden: het zoeken van persoonlijk gewin 
en het najagen van eigenbelang liggen als het ware 'natuurlijk' op het pad 
van het individu. De kapitalistische ordening hoeft de natuurlijke neiging 
tot hebzucht alleen maar aan te wakkeren om resultaten te bewerken.
Hoe nu een ordening tot stand te brengen die niet op hebzucht gebaseerd 
is, maar waarin functie en dienstverlening centraal staan? Hoe een 
'Functionele Samenleving' in de plaats van de bestaande 'Hebzuchtige 
Samenleving' te realiseren?192 Tawney vindt het antwoord in de 
professies.

Tawney wil economische activiteit (industry) in een samenleving 
zodanig organiseren, dat groepen mensen zich, per beroep, volkomen in 
dienst gaan stellen van een maatschappelijke functie, ja, dat zij zich, per 
beroep, werkelijk volledig aan het verlenen van een voor de samenleving 
noodzakelijke dienst gaan wijden. Dat is, zo meent hij193, ook werkelijk 
mogelijk: daartoe dient ieder beroep zich simpelweg tot een professie om 
te vormen. Een professie is volgens hem niets anders dan een 
beroepsgroep die werkelijk voor het uitoefenen van een bepaalde functie 
is georganiseerd. Het gaat bij een professie niet simpelweg om een 
verzameling individuen die hun levensonderhoud verdienen met hetzelfde 
soort werk; een professie is niet enkel een groep die zuiver uit is op het 
behartigen van de belangen van haar leden, neen: zij is een lichaam van 
mensen die hun werk verrichten volgens een bepaalde, in regels 
gevangen standaard, die garandeert dat de leden van de professie een 
optimale bescherming, en de leden van het publiek een optimale 
dienstverlening mogen verwachten. De professie staat in voor de 
competentie van haar leden en de deugdelijkheid van de geleverde 
diensten, en verbiedt nadrukkelijk al het gedrag dat individuele leden 
weliswaar voordeel oplevert, maar de beroepsgroep als geheel in 
diskrediet zou kunnen brengen. Een professie sluit, let wel, het in de

191 Op. cit., p. 6; 9; 53-54.
192 Op. cit., p. 9; 31-32; 222-223.
193 Op. cit., p. 106-109.



114

normale zakenwereld zo dominante winstmotief bij haar leden dus uit. Zij 
zorgt er bovenal voor dat het publiek voor alle geleverde diensten 
behoorlijke vergoedingen betaalt - vergoedingen, wel te verstaan, die een 
vast karakter hebben, en niet hoeven te fluctueren omdat de leden van de 
beroepsgroep met elkaar moeten wedijveren. Alleen langs deze weg: 
alleen door de professie los te maken uit de 'normale' competitie van de 
vrije markt, kan worden gegarandeerd dat de leden van de beroepsgroep 
niet door een hang naar persoonlijk gewin worden afgeleid van het enige 
dat werkelijk telt: het verlenen van een kwalitatief zo hoogwaardig 
mogelijke dienst. Werken mensen in de Hebzuchtige Samenleving om in 
de uitoefening van hun beroep zoveel rijkdom als mogelijk te vergaren, in 
een op professies steunende Functionele Samenleving zullen mensen 
weliswaar mede een beroep kiezen omdat zij nu eenmaal hun brood 
moeten verdienen, maar zij zullen hun succes in het beroepsleven niet 
afmeten aan de rijkdommen die zij vergaren, maar aan de kwaliteit van 
de diensten die zij leveren.

14. 'Intellectuele' professionals aan hebzucht voorbij: De Man
Tawney beschreef anno 1922 nadrukkelijk een ideaal. Veel van zijn 
tijdgenoten, en dan met name de arbeiders in de fabrieken, stonden nog 
zeer ver af van een motivatie door Functie. Zij werkten gewoon, zonder 
dat ook maar enigszins te problematiseren, voor het verwerven van 
zoveel mogelijk rijkdommen. Voor ons, inwoners van een rijk Westers 
land aan het begin van de 21e eeuw, is het misschien niet zo eenvoudig 
meer om de ongekende aantrekkingskracht te voelen die goederen in alle 
soorten en maten juist in de vroege 20e eeuw voor miljoenen kregen. 
Proberen we het ons voor te stellen. Handel en industrie hadden 
eeuwenlang vrijwel uitsluitend de maatschappelijke elites gediend, maar 
gingen zich nu ook richten op de behoeften van de gewone man. Voor de 
brede volksmassa kwamen, jaar na jaar, meer van de rijkdommen binnen 
handbereik die ooit enkel en alleen voor vorsten waren weggelegd, 
variërend van goed verwarmde, ruime woonvertrekken, dagelijkse 
wasbeurten, een dieet met voldoende vlees en vis, tot en met periodieke 
reizen naar verafgelegen oorden, muzikale, literaire en andere 
verpozingen en allerhande verfijnde luxegoederen voor dagelijks gebruik. 
Het mag geen wonder heten, dat het levensideaal van de gemiddelde 
arbeider in het Westen zo rond het midden van de jaren '20 van de vorige 
eeuw niet veel meer om het lijf had dan de imitatie, doorgaans nog met 
behulp van surrogaatgoederen, van de levensstandaard van de rijken, 
zoals die in zijn meest verblindende aspecten door de media werd 
gepresenteerd. Hendrik de Man (1885-1953) een Belgisch, veel in 
Duitsland werkzaam socialist, constateerde anno 1926194 precies dit: van 
de authentieke 'proletarische cultuur' waarvan hij in zijn jeugd had

194 Hendrik de Man, Zur Psychologie des Sozialismus (München, 1926). In 1927 verscheen een 
herziene uitgave (een 'neue umgearbeitete Auflage'), die algemeen als de definitieve tekst van het 
werk wordt beschouwd. Bij de meest recente heruitgave, in 1976, werd dan ook voor de editie van 
1927 gekozen; zie: Hendrik de Man, Zur Psychologie des Sozialismus, Artur E. Bratu Hrsg. (Bonn, 
1976).
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gedroomd, was niets terecht gekomen; de Westerse arbeiders 
'verburgerlijkten' onophoudelijk,195 maar - let wel -  zonder dat ze daarbij 
het zelfstandige bestaan van de burger gingen leiden: aan permanente 
loonslavernij leken ze niet meer te zullen ontkomen. Moesten socialisten 
al hun idealen dan maar overboord gooien? Misschien toch niet. De Man 
zag een nieuwe elite opkomen: de zogeheten 'intelligentsia' was in 
opmars. Het waren 'intellectuelen' (Intelligenzler), die in toenemende 
mate de leidinggevende posities in politiek, economie en maatschappij 
bezetten. Deze 'intellectuelen' van De Man zijn, teruggrijpend op het 
eerste deel van mijn betoog196, moeiteloos te identificeren als leden van 
de zogeheten 'Neue Mittelstand', een klasse die na 1880 ook en met name 
in Duitsland onstuimig was gegroeid.

Volgens De Man197 vormen de 'intellectuelen' in de moderne 
maatschappij, en dan met name in de ambtelijke apparaten van staat, 
bedrijf en vereniging, een klasse die noch met die van de ondernemers, 
noch met die van de arbeiders samenvalt. De 'intellectuelen' verrichten 
geestesarbeid, die niet, als bij de gewone routinewerker, kwantitatief (in 
arbeidsuren) gemeten kan worden. Het maakt niet uit of de 'intellectueel' 
nu werkzaam is als uitvinder, kunstenaar, beleidsmedewerker, inspecteur, 
toezichthouder, directeur, organisator, coördinator, arts, leraar, opvoeder, 
geestelijke, onderzoeker, voorlichter, reclameman of wat zich verder nog 
aan geestelijk beroep denken laat: met zijn initiatieven en beslissingen 
schept hij een wezenlijke waarde, die op haar kwaliteit beoordeeld wil 
worden. De Man constateert dat zowel bij de kapitalist als bij de gewone 
arbeider het werk in het teken staat van bezitsverwerving (Erwerb). Het 
uiteindelijke motief om te werken is bij hen niet gelegen in de arbeid zelf, 
maar in het vergroten van het inkomen, waarmee de door het 
industrieapparaat beschikbaar gestelde rijkdommen kunnen worden 
gekocht. Ander is het bij de 'intellectueel'. Zijn taak is het om de beide 
kwantiteiten geld en arbeidskracht kwalitatief te verdelen. Hij werkt niet in 
eerste instantie omwille van inkomen, maar omwille van de arbeid zelf, 
die hij vanuit zijn eigen persoonlijkheid wil bezielen. Welnu: waar bij de 
werkende mens de arbeid zelf centraal staat, zoals in het geval van de 
'intellectueel', daar is hij als het ware 'dienstbereid'. De Man stelt, onder 
expliciete verwijzing naar Tawney198, dat de 'intellectuelen' er naar zouden 
kunnen gaan streven om hun manier van werken en denken 
maatschappelijk dominant te maken. Lukte dit, dan zouden mensen 
voortaan niet langer werken omwille van bezitsverwerving, maar uit

195 Hendrik de Man, Zur Psychologie des Sozialismus (neue, umgearbeïtete Auflage: München, 
1927), hoofdstuk IX: 'Proletarische Kultur oder Verbürgerlichung?'.
196 Zie het eerste deel, hoofdstuk 3. De Man zelf kwam eerder al aan de orde in hoofdstuk 5 van 
het eerste deel, paragraaf 2.
197 Het nu volgende op basis van De Man, Zur Psychologie des Sozialismus (München, 1927). Het 
gaat om twee belangrijke hoofdstukken, allereerst om hoofdstuk VII, 'Die Intelligenz und der 
Staat': dat is p. 144-161 van het boek; zie in het bijzonder p. 157-160. Ook het volgende 
hoofdstuk VIII is van groot belang: 'Der Intelligenzler-Sozialismus', p. 162-177 van het boek; zie in 
het bijzonder p. 162-165.
198 De expliciete verwijzing naar Tawney, diens'funktionelle Gesellschaft'en de wijze waarop het 
Engelse begrip van 'profession' daarin domineert, bij De Man op p. 165 van zijn Zur Psychologie 
des Sozialismus.
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dienstvaardigheid. Uiteindelijk, zo De Man, zou dan zoiets als de door 
Tawney gepropageerde 'Functionele Samenleving' tot stand komen: een 
dienstenmaatschappij, gebouwd op professies.

15. De Functionele Samenleving als 'Professionele Samenleving'
De 'Functionele Samenleving' die Tawney voorstelt, is in wezen een 
'Professionele Samenleving'. Ook al gebruikt hij de term niet, toch is een 
'Professionele Samenleving' overduidelijk wat hem voor ogen staat. 
Werkelijk ieder beroep, zo redeneert Tawney namelijk199, kan én moet als 
een professie worden georganiseerd. Hij ziet niet in waarom, bijvoorbeeld, 
het commanderen van artillerie, het geven van onderwijs of het genezen 
van zieken wel als een professie zou worden georganiseerd, en de 
productie van ammunitie, het bouwen van scholen of de levering van 
gezond voedsel niet. Tawney formuleert een soort van 'instructie' 
waarmee ieder willekeurig beroep tot een professie zou kunnen worden 
omgevormd. Een viertal maatregelen blijkt nodig.200 De beroepsgroep:

1. dient zorg te dragen voor een speciale opleiding, die zowel een 
training in gespecialiseerde technieken als vorming in een 
beroepseigen ethos omvat;

2. dient een carrièreladder binnen het beroep op te zetten die door 
individuele beroepsbeoefenaren enkel op basis van stijgende 
verdienste te beklimmen is;

3. de beroepsgroep dient ook de beroepsorganisatie in eigen hand te 
nemen, dat wil zeggen: zij moet zelf de codificatie van een 
beroepsstandaard in reglementen en voorschriften regelen, net als 
de vermaning, veroordeling en eventuele uitsluiting van 
beroepsbeoefenaren die de regels overtreden;

4. als het even kan dient de beroepsgroep ook zoiets te realiseren als 
wat wij anno nu een 'expertise-centrum' zouden noemen, werkend 
in de volle openbaarheid: dit om te voorkomen dat de beroepsgroep 
gaat vastroesten in ooit vastgelegde routines.

Het lijkt mij van groot belang om op te merken dat Tawney de professies 
niet onnodig idealiseert. Als belijdend christen heeft hij een weinig 
sentimentele, scherpe kijk op de zwakke menselijke natuur. In zijn boek 
over de Hebzuchtige Samenleving hamert Tawney er op dat het 
lekenpubliek moet blijven waken tegen machtsmisbruik door 
professionals, en dat de samenleving als geheel steeds over instrumenten 
moet beschikken om te voorkomen dat professies zich tot een soort van 
samenzweringen tegen het algemeen belang ontwikkelen. Concrete 
wenken heeft Tawney daarbij paraat: als het zo wordt geregeld dat iedere 
professie zijn eigen opleiding en beroepsorganisatie opzet en beheert, dan 
mag de samenleving nooit toestaan dat de professie volledig zelfstandig 
gaat besluiten wie zij (via opleiding) tot de beroepsgroep toelaat, en wie 
zij er uit meent te mogen verwijderen; als wordt geregeld dat iedere

199 Tawney, Acquisitive Society, 106-109.
200 Op. cit., p. 195-198, en voor de derde maatregel (het opzetten van een zelfstandige 
beroepsorganisatie): p. 7-8, 98, 111, 187.



117

professie vaste tarieven voor geleverde diensten opstelt, dan mag de 
samenleving nooit toestaan dat de professie volledig zelfstandig deze 
tarieven bepaalt; als het eenmaal zo ver is dat een professie zijn eigen 
expertise organiseert, dan mag de samenleving nooit toestaan dat 
voorstellen tot verbetering die van buitenaf worden aangedragen door de 
professionals botweg genegeerd kunnen worden.201

16. Harold Perkin over de triomf van professionals in de 20e eeuw
Na 1920 is iets van de Professionele Samenleving die Tawney voor ogen 
stond in Engeland gerealiseerd, -  iets, maar zeker niet alles. Zo zijn 
talloze beroepen niet omgevormd tot professies in de zin van Tawney, 
maar ook - en dit vooral is van belang - hebben professies die wel 
gevormd zijn, zich in de meeste gevallen afgesloten van de samenleving 
op een wijze die Tawney zou hebben betreurd. Het een en ander maak ik 
het best inzichtelijk door Harold Perkin te volgen: de historicus die tot op 
zekere hoogte als Tawney's leerling202 gelden mag. Perkin heeft het 
tijdvak van na 1880 voor de Engelse geschiedenis beschreven als het 
tijdvak van 'de opkomst van een professionele samenleving'.203 Ook heeft 
hij vastgesteld dat de Engelse ontwikkeling niet op zichzelf staat, maar 
dat vele andere naties, verspreid over heel de wereld, in de 20e eeuw een 
vergelijkbare ontwikkeling hebben doorgemaakt, zodat feitelijk sprake is 
van een wereldwijde triomf van de Professionele Samenleving.204

Perkin laat indringend zien hoe professionals na 1880 de Engelse 
maatschappij volledig zijn gaan domineren.205 Professionals kregen, in een 
tijdsbestek van nog geen eeuw, het management van bedrijven in de 
private sector volledig in handen. Daarnaast hervormden zij de publieke 
sector, te beginnen bij de overheid. Zo werden op het niveau van de 
centrale overheid de zetbazen van het oude aristocratische regime terzijde 
geschoven en vervangen door een trotse civil service, terwijl in het lokaal 
bestuur corrupte prutsers plaats moesten maken voor toegewijde 
professionals. Verder werden de universiteiten geprofessionaliseerd, 
waarbij slaperige dons het veld moesten ruimen voor carrièregerichte

201 Tawney in deze zin samenvattend op p. 109 van zijn Acquisitive Society.
202 Tot op zekere hoogte is het indrukwekkende levenswerk van Harold Perkin een gedetailleerde 
uitwerking van de door Tawney slechts op hoofdlijnen geschetste ontwikkelingsgang van de 
moderne Engelse maatschappij. Perkin's hoofdwerk bestaat uit twee delen. In het eerste deel, 
onder de titel The Origins o f Modern English Society voor het eerst gepubliceerd in 1969, werkt 
Perkin de door Tawney in zijn Acquisitive Society gegeven schets van de Engelse geschiedenis tot 
en met de Eerste Wereldoorlog in detail uit. In het voorwoord van dit boek (op p. xvii) bedankt 
Perkin de in 1962 overleden Tawney ('the late R.H. Tawney') expliciet als één van degenen die zo 
goed waren om geduldig een aantal thema's en visies van het boek met hem door te spreken en 
van opbouwende kritiek te voorzien. Het tweede deel van Perkin's hoofdwerk, voor het eerst 
gepubliceerd in 1989 onder de titel The Rise of Professional Society, is gewijd aan de opkomst van 
een 'Professionele Samenleving' in het Engeland van na 1880. Perkin verwijst daarbij, op p. 336, 
expliciet naar The Acquisitive Society, Tawney erend als de 'profeet van de professionele 
samenleving'.
203 Harold Perkin, The Rise o f Professional Society. England since 1880 (London, 1989).
204 Zie: Harold Perkin, The Third Revolution. Professional Elites in the Modern World (London & New 
York, 1996).
205 Zie: Perkin, The Rise of Professional Society. Het in deze alinea nu volgende is een parafrase 
van de samenvatting die Perkin van zijn Professional Society heeft gegeven in zijn Third 
Revolution, p. xiii-xiv.
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docenten en onderzoekers; werden ziekenhuizen hervormd, waarbij 
goedbedoelende parttime doktoren door echte specialisten werden 
vervangen; werd het leger onder handen genomen, waarbij de bekleders 
van gekochte rangen verdwenen en een goed opgeleid officierscorps 
aantrad, en moest ook de juristerij er aan geloven. Tegen 1950 hadden 
professionals vrijwel alle belangrijke Engelse instituties stevig in handen. 
Zij begonnen de samenleving in al haar aspecten te dirigeren.
Professionals zetten de verzorgingsstaat neer, organiseerden de National 
Health Service, nationaliseerden grote delen van de industrie, en 
regeerden over de grote ondernemingen van de private sector.

De grote belofte die de na-oorlogse Engelse samenleving volgens 
Perkin wilde zijn, ligt geheel in de lijn van het reeds in 1921 door Tawney 
geformuleerde ideaal. Praktisch ieder beroep, zo meent Perkin namelijk206, 
is als een professie te organiseren, en de bij een professie horende 
voordelen komen daardoor binnen het bereik van vrijwel iedereen. Bij die 
voordelen denkt hij dan aan, onder meer, een degelijke beroepstraining, 
een substantieel salaris, een behoorlijke baanzekerheid, beroepstrots, en 
allerhande secundaire arbeidsvoorwaarden als betaalde vakanties, betaald 
ziekteverlof, en een gegarandeerd, aan verrichte arbeid gelieerd pensioen. 
Of de grote belofte in het Engeland van na 1945 daadwerkelijk vervuld is, 
krijgt Perkin opmerkelijk genoeg niet scherp. Hij weet niet goed of na de 
Tweede Wereldoorlog nu werkelijk met volle inzet een professionalisering 
van de Engelse working class is nagestreefd, en zo ja, in hoeverre die 
professionalisering dan geslaagd mag heten.207 Duidelijk is wel dat de 
'professionals' die Perkin bij het schrijven van zijn Engelse geschiedenis 
van na 188 0208 voor ogen stonden, niet toevallig min of meer samenvallen 
met de 'Middenklassen' oftewel 'white collar workers' zoals ik die in mijn 
Hoofdschema 3 heb opgevoerd. Voor de duidelijkheid herhaal ik dit 
schema hieronder, met lichtgrijs gearceerd de 'professionals' van Perkin.

206 Harold Perkin, The Rise of Professional Society. England since 1880 (second edition: London, 
2002), p. 2-3.
207 Op. cit., onder meer p. 308; 312-313; 463-468; 516.
208 In zijn Third Revolution, daterend uit 1996, heeft Perkin kennis genomen van het schema van 
Robert Reich, en lijkt hij 'professionals' vooral nog met 'symbolic analysts' te identificeren. 
Daardoor schuift hij dan op in de richting van mijn Hoofdschema Versie 4. Zie hiervoor verderop 
paragraaf 20.
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Grof schema 
1950

Kfasse-naam Voorbeelden van 
beroepen in de klasse

| Fram/Duits 
\ schema

White Collar 
Workers 
f»  service 
workers}

'Kapitalisten' Kapitalisten: 
Rijke adel & 
Hoge Burgerij 
(haute 
bourgeoisie)

Grootgrondbezitters;
groothandelaren;
grootindustriëlen

marchands 
et négocians

Midden
klassen'

PERKIN'S
'PROFES
SIONALS'
stand 1989

Burgerij: 
Traditionele 
vrije beroepen 
en staats
dienaren

Artsen, hoogteraren, 
rechters, advocaten, 
notarissen, hoge 
asftbfeennren, hoge 
officieren, directeuren, 
mgeniews, schrijvers, 
kunstenaars

les
professions 
scientifiques 
@t hbm-ates

Professional, 
technical 
and kindrad 
workers 

+

Managers, 
officials and

proprietors

Nieuwe
middenstand:
Hoger
geschoold
niet-inwonend
dienst
personeel

Hoger geschoold 
ambtelijk, technisch en 
militair personeel: 
ingenieurs, managers, 
inspecteurs, accountants, 
bouwkundigen, 
<jnderwiiz«, opzichters

Neuer
Mittelstand

Oude
middenstand

'Êhopkeepers' etc petits
propnétaires

Lager
geschoold
niet-inwonend
dienst
personeel

Typistes, stenografen en 
ander administratief 
personeel; verpleegsters, 
agenten, verkopers, 
brandweerlieden, 
monteurs, 
schoonmaaksters, 
horeca-personeel, 
bewakers, telegrafisten, 
bodes,
spoorweg wachters, 
conducteurs,
postbestelie/s

Stehkragen-
proletariat

Clerical and 
kindred 
workers 
+
Sales-
workers
+
{service 
workers, 
except private 
hmisehold}

'Arbeiders' Inwonend
dienstpersoneel

Gezellen en knechten; koks, 
meiden, koetsiers, butlers

services
domestiques

Loonarbeiders
t.b.v.
industrie

Arbeiders in fabrieken, 
mijnen, opslag en 
transport

population
ouvrière

Loonarbeiders 
op het land

Dagloners travaux de la 
campagne

Hoofdschema, versie 3b: beroepsklassen in het Westen 1950-1970, inclusief, lichtgrijs, 
Perkin's 'professionals'.

17. De Professionele Samenleving: een belofte voor heel de wereld
Nadat Perkin in 1989 zijn geschiedenis van het moderne Engeland heeft 
afgerond, stelt hij midden jaren '90 vast dat de opkomst van professionals 
in de 20e eeuw geen exclusief Engels fenomeen is geweest. Overal in de 
wereld laat de 208-eeuwse geschiedenis blijkbaar een vergelijkbare 
ontwikkeling in de organisatie van de maatschappij zien, of liever: een
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fundamentele omwenteling. Deze omwenteling karakteriseert Perkin209 
met een breed gebaar graag als een 'Derde Revolutie' in de geschiedenis 
van de mensheid; een 'Derde' omwenteling, want volgend op de eerste, 
Neolithische Revolutie, en de tweede, Industriële Revolutie.

In zijn boek The Third Revolution stelt Perkin vast dat de Industriële 
Revolutie na 1880 dusdanig is geïntensiveerd, dat een steeds kleiner 
wordende minderheid van de bevolking het voedsel en de goederen voor 
de meerderheid kan produceren. Het gros van de bevolking is daardoor 
vrij gesteld voor ander werk, dat voornamelijk de vorm van 
dienstverlening (services) aanneemt. Perkin wil de intensivering van de 
Industriële Revolutie niet zozeer zien als een technologische revolutie, 
maar als een omwenteling die staat of valt met de beschikbaarheid van 
uiterst gespecialiseerde, professionele expertise. De reeds in de 18e eeuw 
door Adam Smith besproken arbeidsdeling, maar dan opgevoerd tot 
ongekend verfijnde specialisaties: dat is de noodzakelijke voorwaarde 
zonder welke er geen sprake kan zijn van de tegenwoordig in gebruik 
zijnde technologieën, noch van het bureaucratisch management dat de 
technologie dirigeert. Vandaar dat Perkin onze post-industriële 
dienstensamenleving graag nader karakteriseert als een 'professionele 
samenleving'.

Samenlevingen werden na de Neolithische Revolutie gedomineerd 
door de eigenaren van land, en na de Industriële Revolutie door de 
eigenaren van kapitaalgoederen als mijnen, banken, en fabrieken. Na de 
'Derde Revolutie' worden onze hedendaagse dienstensamenlevingen 
gedomineerd door mensen die intelligentie en kennis oftewel human 
capita! bezitten. Welnu, zo redeneert Perkin, zijn er in een gegeven 
samenleving duidelijk grenzen gesteld aan de hoeveelheid land en aan de 
hoeveelheid kapitaalgoederen, waardoor in een pre-industriële 
respectievelijk industriële samenleving altijd maar een beperkte groep 
rijkdom kan vergaren, heel anders is het gesteld met het human capitaI 
van de post-industriële samenleving. Een dienstenmaatschappij kent 
namelijk geen echte beperking in het aantal dienstverlenende beroepen 
dat zou kunnen bestaan: in die zin is human capitaI werkelijk onbegrensd. 
Daarom houdt de Professionele Samenleving een ongekende belofte voor 
de toekomst van de hele mensheid in: de belofte van rijkdom en bezit 
voor ieder menselijk individu. Theoretisch is immers een wereld denkbaar, 
waarin de Third Revolution werkelijk iedereen in staat stelt om als 
'professional' over enig 'menselijk kapitaal' te beschikken, en, als individu, 
ook iets van 'rente' uit dat kapitaal te trekken.

18. Professies als corporaties
Een dienstenmaatschappij kent geen beperking in het aantal 
dienstverlenende beroepen dat zou kunnen bestaan; in die zin is menselijk 
kapitaal echt onbegrensd. Van de andere kant: om daadwerkelijk een 
professie tot stand te brengen dient, volgens Perkin, menselijk kapitaal 
'op lokatie' wel degelijk schaars te worden gemaakt.

209 Zie voor deze paragraaf de 'Preface' van: Perkin, Third Revolution.
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Door training verworven kennis en kunde, zo redeneert Perkin210, 
geldt alleen dan als echt menselijk kapitaal, als het verworvene met 
behulp van diverse 'strategieën van uitsluiting' (strategies of closure) 
schaars is gemaakt en, daardoor, duur verkocht kan worden. Effectieve 
strategieën van uitsluiting lijkt Perkin aan Tawney te ontlenen. Een 
professie die de naam waardig is, heeft volgens Perkin namelijk211: (1) 
een speciale beroepsopleiding in het leven geroepen, die zowel een 
training in gespecialiseerde technieken als vorming in het beroepseigen 
ethos omvat; (2) een carrièreladder binnen het beroep opgezet die door 
individuele beroepsbeoefenaren enkel op basis van stijgende merite te 
beklimmen is; en (3) een beroepsorganisatie in het leven geroepen, die 
de beroepsstandaard in reglementen en voorschriften heeft vervat, en ook 
bevoegd is tot de vermaning, veroordeling en zelfs eventuele uitsluiting 
van beroepsbeoefenaren die de regels overtreden. Alleen met dergelijke 
strategieën van uitsluiting, zo nog altijd Perkin, kan het human capita! van 
de beroepsbeoefenaren in een professie echt renderen. Leken hebben 
immers geen toegang tot de beroepsopleiding en de beroepseigen 
carrièreladder en kunnen ook geen lid zijn van de beroepsorganisatie. 
Willen leken beschikken over de kennis en kunde van de professionals, 
dan moeten zij daarvoor aanzienlijke 'rente' in de vorm van stevige 
beloningen betalen.

Nu is het zo dat een professie die zich werkelijk succesvol afgesloten 
heeft, bij leken - en dat is feitelijk altijd het gros van de bevolking - al 
snel onder vuur kan komen te liggen als een soort van 'samenzwering 
tegen de samenleving', gericht op 'afpersing' van het publiek. In deze zin 
redeneerde reeds Adam Smith in zijn Wealth of Nations: "Komen lieden 
van hetzelfde beroep bij elkaar, al is het maar voor ontspanning en 
amusement, dan loopt de conversatie steevast uit op een samenzwering 
tegen het publiek (a conspiracy against the public), of in een opzetje om 
de prijzen te verhogen."212 Het citaat maakt inzichtelijk, dat professies 
die zich succesvol hebben afgesloten eigenlijk niets anders zijn dan 
moderne varianten van de corporaties die in de 18e eeuw door Smith en 
andere grote individualisten met zoveel verve werden bestreden.
Moderne, goed georganiseerde professies, zij hebben de door Franse 
revolutionairen eind 18e eeuw buiten de orde verklaarde 'groepsbelangen' 
bovendien weer terug op het toneel gebracht, en hoe! In de plaats van de 
democratische orde die de Revolutie wilde realiseren, enkel bouwend op 
het individu en de natie en onder nadrukkelijke uitsluiting van alle 
mogelijke corporaties, is in de periode na 1880 een maatschappelijke orde 
vol corporaties ontstaan, waarin het democratische instituut bij uitstek - 
het parlement - behoorlijk gemarginaliseerd is geraakt. Perkin heeft deze 
moderne orde nader beschreven: als een zogeheten 'corporatieve 
samenleving'

210 Perkin, Professional Society, p. 2-4, en, zeer fel en expliciet, p. 7-8; 377-379; zie ook 439-440.
211 Op. cit., p. 2-9. Perkin verwijst niet expliciet naar Tawney, maar vergelijk Perkin's schema met 
dat van Tawney als door mij gepresenteerd in paragraaf 15 hiervoor.
212 Adam Smith, The Wealth of Nations, Book I, Chapter X, Part 2; in de editie Cannan: Vol. I, p. 
144.
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19. De Professionele Samenleving als 'Corporatieve Samenleving'
In een professionele samenleving zou de onvermijdelijke maatschappelijke 
strijd om inkomen, macht en status niet langer tussen klassen, maar 
tussen beroepsgroepen worden gevoerd, zo beweert Perkin. Professies 
organiseren zich als belangengroepen, en sociale conflicten nemen 
voortaan de vorm aan van worstelingen tussen deze groepen. De vraag in 
de professionele samenleving is welke beroepsgroep, welke professie, in 
competitie met anderen, de eigen belangen het best weet door te zetten. 
Welnu: de representatie van georganiseerde belangengroepen op het 
hoogste niveau van de samenleving is precies wat we volgens Perkin 
'corporatisme' mogen noemen. Het institutioneel kader van de 
professionele samenleving is met andere woorden corporatief van aard, of 
sterker nog: een professionele samenleving is niets anders dan een 
'corporatieve samenleving'.213

Corporatief is, als we Perkin volgen214, de professionele samenleving 
in drie aspecten. Allereerst wordt de economie volledig bepaald door 
reusachtig grote bedrijven ('big corporations'), waarin professionele 
managers de dienst uitmaken. In de tweede plaats heeft de staat een 
aantal welvaartsarrangementen tot stand gebracht, die er voor zorgen dat 
de publieke sector zich in omvang met de private meten kan; ook in deze 
publieke sector maken professionele managers de dienst uit. In de derde 
plaats - en dit is redelijk cruciaal om echt van 'corporatisme' te kunnen 
spreken - wordt de feitelijke politiek in de professionele samenleving 
volgens Perkin bepaald in enkele formele, maar bovenal in talloze 
informele overlegstructuren, waarin de diverse belangengroepen van de 
samenleving zich trachten door te zetten middels wisselende coalities, 
omkoping, machtsvertoon en wat zich verder aan politieke manipulaties 
denken laat. Belangrijk is dat echte politiek nog slechts zeer ten dele in de 
openbaarheid wordt bedreven. Het publiek krijgt op de bewegingen der 
belangengroepen nauwelijks zicht. Een gevolg daarvan is een schijnbaar 
onstuitbaar verval van het publieke debat en van de plaats waar dit 
vroeger zijn focus vond: het parlement. Leden van de 
volksvertegenwoordiging tellen in een corporatieve samenleving eigenlijk 
alleen nog mee als 'stemvee' dat onder de tucht van strenge 
partijmanagers wetgeving mag goedkeuren die tot stand is gekomen in 
niet-openbare commissies en in de wandelgangen van het 
parlementsgebouw. Waar lobbyisten, niet-gekozen ambtenaren en andere 
achter de gordijnen werkzame belangenbehartigers feitelijk de dienst 
uitmaken, daar zijn het, zo stelt Perkin, logischerwijs in toenemende mate 
enkel types van het tweede of zelfs derde garnituur die zich nog voor een 
betrekking als volksvertegenwoordiger lenen.215

Overigens voeg ik aan de deprimerende analyse van Perkin nog 
graag toe dat de pers aan haar rol van 'waakhond van de democratie' niet

213 Perkin, Professional Society, p. 9; 287-288.
214 Zie voor het nu volgende in deze paragraaf: Perkin, Professional Society, Chapter 7 ('Towards a 
Corporative Society').
215 In deze zin redeneerde ook C. Wright Mills, kort na de Tweede Wereldoorlog; zie zijn White 
Collar, chapter 15.



123

meer toe lijkt te komen, hetgeen het verval van het publieke debat 
versnelt. De pers lijkt tegenwoordig immers veroordeeld tot het 
registreren van trivialiteiten als handenschuddende politici, managers en 
andere hoogwaardigheidsbekleders bij zorgvuldig geënsceneerde 'photo- 
opportunities' en verlaagt zich tot het vertalen van hetgeen in het 
parlement nog aan politiek resteert naar de vorm van een sportwedstrijd, 
waarin het er vooral om gaat wie (welke persoon) en niet welke zaak 
(welk belang) de overhand weet te krijgen. Zich blijkbaar onbewust van 
de wijze waarop een samenleving tegenwoordig functioneert, laat de pers 
zich steeds opnieuw, door zorgvuldig geplande 'lekken' van 
belanghebbende partijen, voor het karretje spannen van achter de 
schermen in belangenconflicten verwikkelde groeperingen. Slechts zelden, 
en dan nog bijna altijd terloops, bijvoorbeeld in de context van de column 
van een goed ingevoerde 'player', wordt zichtbaar wat er in de diverse 
politieke dossiers werkelijk aan belangen speelt.

20. Perkin over een dreigende tweedeling in de maatschappij
Toen Perkin in de jaren '80 van de 20e eeuw het tweede deel van zijn 
grote Engelse geschiedenis afrondde, zat hij met de 'lagere klassen' in het 
maatschappelijk gebouw duidelijk in zijn maag; het werd hem niet 
duidelijk216 in hoeverre er na de Tweede Wereldoorlog nu werkelijk met 
volle inzet een professionalisering van de Engelse working class was 
nagestreefd, en nog minder in hoeverre die professionalisering al dan niet 
geslaagd mocht heten. Toen Perkin in de jaren '90 van de vorige eeuw 
opnieuw de pen opnam om zijn Third Revolution te schrijven, was 
inmiddels de klassenindeling van Robert Reich verschenen. Gretig maakte 
Perkin van die indeling gebruik, dankbaar dat hij nu, voor zowel de 
Engelse als de Amerikaanse verhoudingen, het onderscheid kon maken 
tussen professionals die vooral werkzaam waren in 'hogere' vormen van 
dienstverlening, en minder fortuinlijke werkers, die vooral in 'lagere' 
vormen van dienstverlening hun brood moesten verdienen.217 Het schema 
waarin de professionals van Perkin op basis van zijn laatste boek218 onder 
te brengen zouden zijn, is mijn Hoofdschema 4b. Dit schema herhaal ik 
hieronder, met daarin lichtgrijs gearceerd de 'professionals' van Perkin.

216 Perkin, Professional Society, onder meer p. 308; 312-313; 463-468; 516.
217 Perkin, Third Revolution, met voor een algemene inzet van Reich's schema: p. xv en 6-7; voor 
Engeland in het bijzonder: p. 53; en voor de V.S.: p. 37-38.
218 Vergelijk dit schema met het schema in paragraaf 16 hiervoor.
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Tweedeling 
{Galbraith & 
Mti.'s)

Klasse-naam Voorbeelden van 
beroepen in dc 
klasse

Vierslag
(Florida)

{Fr./Du. schema}

Drieslag
(Reich)

{American census}
Kapitalisten Grootgrondbezitters;

groothandelaren;
grootindustriëlen

{marchands et 
négocians}

Nieuwe
'hogere,
klasse'

PERKlN's
'PROFES-
SIONALS'
stand 1996

Hoger
opgeleid,
zelfstandig
werkend
dienst
personeel

(verrichten
creatief
dienst
verlenend
werk)

Artsen,
hoogleraren,
rechters,
advocaten,
notarissen, hoge
ambtenaren, hoge
officieren,
directeuren,
ingenieurs,
schrijvers,
kunstenaars

Creative class, 
kern

{les professtons 
sctentifiques et 
tóerales}

Symbolic
analysts

{professional, 
technical and 
kmdred w#rkers 
+
managers, officials 
and

Hoger geschoold
ambtelijk, technisch
en militair
personeel:
ingenieurs,
managers,
inspecteurs,
accountants,
bouwkundigen,
onderwijzers

Creative ciass, 
schil

{Neuer Mittelstand}

Oude
middenstand

'Shopkeepers' etc {petits
propriétaires}

proprietors}

Lagere
klasse

Lager
opgeleid,
ondergeschikt
dienst
personeel

(leveren
routinematige
diensten)

Typistes,
stenografen en
ander administratief
personeel;
verpleegsters,
agenten, verkopers,
brandweerlieden,
monteurs,
schoonmaaksters,
horeca-personeel,
bewakers,
telegrafisten,
bodes,
spoorwegwachters,
conducteurs,
postbestellers

Service class

{Stehkragen-
proletariat}

In-person
services

{clerical and kindred 
workers
+
salesworkers
+
service workers, 
except private 
household}

Arbeiders

(werkzaam in 
routinematige 
productie & 
distributie)

Arbeiders in 
fabrieken, mijnen, 
opslag, transport en 
geïndustrialiseerde 
landbouw & 
veeteelt

Working class

{population ouvrière 
& travaux de la 
campagne}

Routine
production
services

Hoofdschema, versie 4c: beroepsklassen in de V.S. 1970-heden, inclusief, lichtgrijs, 
Perkin's 'professionals'.
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Perkin schetst in 1996 een grimmig beeld van met name de Verenigde 
Staten. Weliswaar gaat het, zoals Perkin dat in de terminologie van Robert 
Reich uitdrukt, een minderheid van 'symbolic analysts' nog wel voor de 
wind, maar de Amerikaanse industriële productie wordt, onder het luid 
slaken van kreten als 'outsourcing!' en 'globalization!' naar overzee 
verplaatst. Het eens zo trotse blue collar America verdwijnt in feite; wat 
voor de meerderheid van de bevolking overblijft zijn banen in de lagere 
dienstverlening waarvoor nauwelijks scholing is vereist, en die dan ook 
niet of nauwelijks betalen. "Dit is het einde van de 'American dream," stelt 
Perkin beslist.219 Met deze constatering van Perkin zijn we teruggekeerd 
bij het probleem dat al aan het einde van het Eerste Deel werd 
gesignaleerd: de opkomst van een nieuwe onderklasse. Wat Perkin 
betreft, is die nieuwe onderklasse niet alleen in de Verenigde Staten terug 
te vinden, maar in de hele Angelsaksische wereld: ook dus in Engeland, 
zijn vaderland.220 Naast Perkin hebben andere vooraanstaande 
commentatoren de opvatting bevestigd dat voor wat het Westen betreft 
vooral in 'de Angelsaksische wereld', dat wil dus zeggen: in Engeland en 
de Verenigde Staten, nadrukkelijk een nieuwe onderklasse aan het 
ontstaan is. Naast Richard Florida221 verwijs ik op deze plaats graag nog 
naarTony Judt (1948-2010), de befaamde historicus van na-oorlogs 
Europa.222 In een vlijmscherpe, goed onderbouwde analyse heeft Judt 
anno 2010 zichtbaar gemaakt hoezeer, bij het ontstaan van een nieuwe 
onderklasse in het Engeland en Amerika van de late 20e en vroege 21e 
eeuw, een terugkeer plaats lijkt te vinden naar bijna 196-eeuwse 
wantoestanden.223 Het lijkt een kwestie van tijd, zo vrees ik, voordat ook 
Europa met vergelijkbare problemen te maken krijgt.224

De tweedeling in de maatschappij die met Perkin en vele anderen 
geconstateerd kan worden, is er één tussen aan de ene kant relatief hoog 
geschoolden die redelijk zelfstandig invulling mogen geven aan hun werk, 
en aan de andere kant relatief laag geschoolden die in toenemende mate 
tot streng gecontroleerd routinewerk worden veroordeeld. Ook ik zie de 
tweedeling, maar ik wil daarbij vasthouden - in lijn met de 
oorspronkelijke stellingname van Perkin uit 1989 - dat het bij beide 
groepen, en dus niet alleen bij de hoger opgeleiden, om 'professionals' 
gaat. Immers: in alle samenlevingen van het Westen, is, in ieder mogelijk 
beroep, tegenwoordig de 'professional' dominant. We verwachten 
professionals aan het bed als we ziek zijn, eisen van loodgieter, aannemer 
en tuinman een 'professionele aanpak' en weten zelfs bij het personeel 
van winkels, garages en restaurants nog feilloos 'professionaliteit' van 
'amateurisme' te onderscheiden. Voor mij is een 'professional' niets

219 Perkin, Third Revolution, p. 38-39, met "This is the end of the 'American Dream'" op p. 39.
220 Op. cit., p. xv en 6-7, 53 en 37-38; zie nadrukkelijk ook: p. 192-195: 'Widening Anglo- 
American Inequality'.
221 Ik verwijs voor Florida's positie naar mijn Eerste Deel, Hoofdstuk 5, de paragrafen 9 en 11.
222 Tony Judt, Postwar. A History of Europe since 1945 (New York, 2005).
223 Tony Judt, III Fares The Land. A Treatise on our Present Discontents (London, 2010).
224 Ik verwijs hiervoor terug naar mijn eerste deel, hoofdstuk 6.
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anders dan een 'vakman', in welk beroep hij ook werkzaam is. Zo kom ik 
op een eigen variant van Hoofdschema 4:

Tweedeling 
(Gaibrafth & 
Mills)

Klasse-naam Voorbeeiden van 
beroepen in de 
klasse

Vierslag
(Ftortöa)

{f r./0u. schema}

Drieslag
(Reich)

{Aam tem runsusV
Kapitalisten Grootgrondbezitters;

groothandelaren;
grootindustriëlen

{marchands et 
négocians}

Nieuwe
'hogere,
klasse'

Hoger
opgeleid,
zelfstsmdtg
werkend

personeel

(verrichten
creatief
dienst

Artsen,
hoogleraren,
rechters,
advocaten,
notarissen, hoge
ambtenaren, hoge
officieren,
directeuren,
ingenieurs,
schrijvers,
kunstenaars

Creative class, 
kern

{les professions 
scentifiques et 
liberales}

Symbolic
analysts

{professional, 
techmcal and 
kindred workers 
+
managers, officials
and

verlenend
werk)

Hoger geschoold 
ambtelijk, technisch 

militair 
personeel: 
ingenieurs, 
managers, 
inspecteurs, 
accountants, 
bouwkundigen, 
onderwijzers

Creative class, 
schil

{Neuer Mittelstand}

Ouée
midetenstand

'Shopkeepers' etc {petits
propnétaires}

prspnetors}

Lagere
klasse

D/a/ia ƒ*/#:»ƒ

opgeleid,
dienst
personeel

(leveren
routinematige
diensten)

Typistes, 
stenografen en 
ander administratief 
personeel; 
verpleegsters, 
agenten, verkopers, 
brandweerlied ên, 
monteurs, 
schoonmaaksters, 
horeca-personeel, 
bewakers, 
telegrafisten, 
bodes,
spoorwegwachters,
conducteurs,
postbestellers

Service class

{Stehkrsgen- 
p ro 1 ct (5rf 31 ̂

In-person
services

{ciencal and kindred
workers
+
salesworkers
+
service workers, 
except private 
household}

Arbeiders

{werkzaam in 
routinematige 
productie &  
distributie)

Arbeiders in 
fabrieken, mijnen, 
opslag, transport en 
geïndustrialiseerde 
landbou w & 
veeteelt

Working class

{popuiation ouvnère 
& travaux de la 
campagne}

Routine
production
services

Hoofdschema, versie 4d: beroepsklassen 1970-heden, met lichtgrijs 'professionals'.
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21. Twee klassen professionals tegenover elkaar
De maatschappelijke tweedeling van onze tijd is, grof gezegd, een deling 
tussen dienstverlenende professionals met een hogere opleiding aan de 
ene, en professionele dienstverleners met een lagere opleiding aan de 
andere kant. In het laatste hoofdstuk van mijn eerste deel heb ik 
geconstateerd dat in de Verenigde Staten het lidmaatschap van de ene of 
andere klasse sinds 1970 in toenemende mate van generatie op generatie 
overgaat, hetgeen het probleem van de tweedeling aanmerkelijk vergroot.

De hedendaagse maatschappelijke tweedeling draait in wezen om 
het vraagstuk van zelfstandigheid. Als ik het voorlaatste hoofdstuk van 
mijn eerste deel in enig detail in herinnering mag roepen, dan werken 
hoog opgeleide dienstverleners tegenwoordig als 'symbolic analysts' of 
leden van een 'Creative class' behoorlijk zelfstandig en vrij. Zij worden in 
hun beroepen niet beperkt door constante supervisie van bovenaf, en ook 
niet gehinderd door vaste arbeidstijden en -ritmes, of rigide 
geformuleerde, van bovenaf opgelegde routines. Deze mensen, werkend 
als bijvoorbeeld kunstenaar, tv-maker, manager, ingenieur, inspecteur, 
accountant, of bouwkundige hun boord verdienen, zijn werkelijk 
bevoorrecht. Aan de andere kant van de streep vinden we in onze 
samenleving, naast een overblijfsel van de traditionele 'working class', een 
zogeheten 'service class'. De leden van deze beide klassen zijn ten 
opzichte van leden van de 'creatieve klasse' minder hoog opgeleid. Zij 
werken doorgaans in beroepen waarin vaste arbeidstijden en -ritmes, 
sterke routines en regulier toezicht een grote rol spelen. Deze mensen, 
'gewone professionals' als secretaresses, winkelbediendes, cassières, 
beveiligingsbeambten, procesregelaars en landbouwers, genieten in hun 
werk duidelijk niet de vrijheid die aan de andere kant van de streep wel 
geldt; in die zin zijn zij minder bevoorrecht. In het laatste hoofdstuk van 
mijn derde deel zal ik inzichtelijk maken dat onder het opzicht van het 
'meedenken' deze maatschappelijke tweedeling eenvoudig doorbroken, en 
het beeld van de 'middenklassenmaatschappij' hersteld kan worden.

22. Groeiende klassentegenstellingen en de rol van managers
De maatschappelijke tweedeling van onze tijd kan prima analytisch 
worden beschreven in termen van 'klassen'. Dergelijke analyses helpen 
evenwel niet bij het vinden van een oplossing voor het probleem. Mensen 
beleven klasselidmaatschap tegenwoordig niet of nauwelijks als een echte 
realiteit. De onvrede die groeit naarmate de klassen in onze samenleving 
verder van elkaar verwijderd raken, wil dan ook maar niet praktisch 
hanteerbaar worden in termen van 'klassen'. Hopelijk is in dit hoofdstuk 
duidelijk geworden dat ons leven en denken verregaand wordt bepaald 
door corporaties, en dan met name door de collectieve lichamen der 
professies. De door klassetegenstellingen veroorzaakte maatschappelijke 
onvrede wordt dan ook geuit in termen van 'professionaliteit' en 
'beroepseer': in termen van de relatieve vrijheid die een professional 
geniet om in zijn werk het eigen 'beroepsethos' te volgen, ongehinderd 
door aanwijzingen van buitenstaanders. Welnu: buitenstaanders die met
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hun aanwijzingen afbreuk doen aan ethos van professionals 'op de 
werkvloer', dat zijn natuurlijk vooral de zogeheten 'managers'.

De verscherping van de tweedeling in onze maatschappij wordt 
momenteel vooral zichtbaar bij beroepen waarvan de beoefenaren, tot 
hun grote schrik en chagrijn, ondergeschikt worden gemaakt aan 
managers, die naar eigen inzicht en zonder overleg met de vloer, alle 
mogelijke werkritmes en -routines tot in de kleinste details mogen 
bedenken, opleggen, en naar willekeur veranderen. De leraar, de 
verpleegster, de politieagent en de postbode: tot voor kort konden zij 
redelijk zelfstandig hun werk verrichten. Hun beroepstrots was groot, de 
maatschappelijke waardering - ook in de vorm van loon - was prima in 
orde. Deze professionals worden al enige tijd aan beroepsvreemde 
managers ondergeschikt gemaakt. Zo lijken deze professies te 
degraderen: naarmate het beroep aan zelfstandigheid verliest, worden de 
beoefenaren door de buitenwereld meer en meer waargenomen als een 
soort van 'ondergeschikt dienstpersoneel', met als gevolg een verlies aan 
maatschappelijke status en beloning. Juist onder beoefenaren van deze 
beroepen, die overigens nog niet volledig hun oude status verloren 
hebben, groeit de weerstand tegen managers die hun professie als 
zelfstandig beroep - als echt 'vak' - kapot dreigen te maken.

23. De negatieve kanten van American-style management
In mijn derde deel225 zal ik betogen dat een nieuw soort leidinggevende, 
zeg maar: de 'dienende manager', professionals op de werkvloer niet 
behandelt als waren zij fabrieksarbeiders zonder opleiding; de dienende 
manager schept de voorwaarden waaronder de aan zijn zorg 
toevertrouwde vakmensen, door hem erkend als goed opgeleide, 
verstandige lieden, zo zelfstandig mogelijk, aan hun beroep invulling 
mogen geven, 'meedenkend' met hun leidinggevenden en de klanten. 
Tegenover de eerste 'dienende managers' staan, helaas, op dit moment 
nog al te veel managers die hun vak geleerd lijken te hebben volgens de 
regels van industrieel Amerika - dat is dus volgens de regels van een 
wereld die, welbeschouwd, al lang niet meer bestaat!

Met grove penseelstreken kan van de Amerikaans geschoolde 
manager eenvoudig een deprimerend beeld worden geschetst. Voor de 
manager met een American-style MBA op zak, zo heet het dan226, is de 
bijdrage die een bedrijf of instelling aan de samenleving levert niet 
relevant; wat telt is enkel de vergroting van de 'winst', het 'bereik', de 
'productie' of een ander in cijfers uit te drukken abstractum. De 
Amerikaanse manager is de man of vrouw die in een als 'winstmachine' 
gedachte onderneming het rendement voor de aandeelhouders veilig stelt. 
Allerhande controlemechanismen staan hem of haar daarbij ten dienste, in 
een officiële 'planning en control cyclus'. Met centraal uitgevaardigde

225 Zie in het derde deel het achtste hoofdstuk, paragraaf 20.
226 Ik volg: Jan Prij en Thijs Jansen in gesprek met Mathieu Weggeman: 'Over vervreemding van 
de Rijnlandse werkcultuur en vergeten schoonheid', p. 101-107 in: Gabriël van den Brink e.a. 
(red.). Beroepszeer, Waarom Nederland niet goed werkt (Amsterdam, 2005).
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regels, procedures, handboeken, richtlijnen, standaarden, voorschriften en 
contracten legt de manager de vrijheid van professionals aan banden.

Overal in de Westerse wereld lijkt het Amerikaanse managerstype 
nog behoorlijk te domineren. Kritiek op dit managerstype is er in 
overvloed, ook in Nederland.227 Die kritiek is overigens niet van gisteren: 
al in 1918 schetste de historicus Johan Huizinga (1872-1945) een grimmig 
beeld van de werking van de Amerikaanse economie, zuchtend onder de 
dictatuur van wat hij noemt "het groot kapitaal".228 Het enige wat nog telt, 
zo constateert hij, is het rendement op investeringen, en de arbeidende 
mens - tenminste degene, die het ongeluk heeft in de fabriek te werken - 
wordt letterlijk weggecijferd. Instemmend geeft Huizinga de conclusies 
weer van een belangrijk rapport van de Amerikaanse senaat: "Het bestuur 
van de groote corporatie beoogt niet in de eerste plaats de deugdelijke 
ontwikkeling van de takken van productie, waarop zij is gebaseerd, maar 
enkel het financieel belang der onderneming. De directeuren weten niets 
van en geven niets om de hoedanigheid van het product, den toestand en 
de behandeling der arbeiders. Hun eenige werkelijke directie van het 
bedrijf bestaat in het afzetten en de vervanging van bedrijfschefs, die in 
gebreke blijven, de verwachte voordelen in te leveren. De bedrijfschefs 
zelf zijn slechts schijnbaar leiders. Op hun bevel wordt de productie 
versterkt of beperkt, een fabriek in werking gesteld of gesloten, het loon 
verhoogd of verlaagd. Doch ook zij hebben nauwelijks directe aanraking 
met de werklieden. Zij handelen op aanwijzing van inspecteurs, wier 
gegevens weer berusten op de uitvoerige statistieken van het bedrijf, die 
rekenschap geven van elk stuk materiaal, van eiken penning, die uitgaat 
of inkomt, maar de mannen en vrouwen, wier arbeid het geheele 
mechanisme drijft, ignoreeren, alsof zij niet bestonden."229 Huizinga 
beschrijft in het citaat de situatie van Amerikaanse fabrieksarbeiders aan 
het begin van de twintigste eeuw, maar het lijkt veel actueler. Wat hij 
schrijft, zou, met enkele wijzigingen, zo genomen kunnen zijn uit een 
beschrijving van de wijze waarop heden ten dage op veel plaatsen in de 
Westerse wereld met professionals wordt omgesprongen. In al te veel 
grote organisaties die het leven in de moderne maatschappij bepalen, lijkt 
nog altijd een bepaald type manager te domineren: de man of vrouw die 
helemaal opereert in de stijl van de door Huizinga zo treffend geschilderde 
bedrijfschef. Niet de inhoud van de werkzaamheden, niet, zeg maar, de

227 Zie: Jaap Peters en Judith Pauw, Intensieve menshouderij (Schiedam, 2004), alsmede diverse 
bijdragen onder de verzameltitel 'Managers & Professionals' in: Gabriël van den Brink e.a. (red.). 
Beroepszeer, Waarom Nederland niet goed werkt (Amsterdam 2005), p. 86-188. Zie ook: Evelien 
Tonkens en Tsjalling Swierstra, 'Meetlust: de wil tot meten', dat is p. 119-148 van: Evelien 
Tonkens en Tsjalling Swierstra red., De beste de baas? Prestatie, respect en solidariteit in een 
meritocratie (Amsterdam, 2008).
228 In de eerste druk van Mensch en Menigte in Amerika. Vier essays over moderne 
beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1918) schrijft Huizinga op p. 62 over "de macht van het groot 
kapitaal" en "de financieele belangen van de groote geldmacht". Ofschoon hij zich tegen lezing van 
zijn werk in enghartig socialistische zin verzette (waarover p. 189 van W.E. Krul, Historicus tegen 
de tijd, opstellen over leven & werk van J. Huizinga (Groningen, 1990)), handhaafde Huizinga de 
beide uitdrukkingen in alle latere drukken die bij zijn leven van het werk verschenen: zie p. 69 van 
de tweede druk (Haarlem, 1920) en p. 68-69 van de derde druk (Haarlem, 1928).
229 J. Huizinga, Mensch en Menigte in Amerika (Haarlem, 1918), p. 80-81.
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dienst, die een fabriek, een taxicentrale, een energiebedrijf of een school 
aan de samenleving bewijst, staat voor het bedoelde type manager 
centraal, maar het vergroten van enig statistisch meetbaar resultaat.

24. 'Menselijk kapitaal' als managementprobleem
Graag wil ik vaststellen dat het Amerikaanse model van management 
gegroeid is in de context van de fabriek, waarin door rationalisatie van 
routinematig werk ontegenzeggelijk een tijd lang grote efficiency- 
voordelen konden worden geboekt. In ruwweg de periode 1900-1950, 
toen het wereldomspannende industrieapparaat in een kritische fase van 
opbouw verkeerde, kende de mensonterende werkwijze van de 
Amerikaanse manager, hoe bruut dat ook mag klinken, een zekere ratio. 
Arbeiders werden in het Amerikaanse grootbedrijf letterlijk weggecijferd, 
dat is waar, maar daar stond tegenover dat door opeenvolgende 
rationalisaties een steeds groter aantal van diezelfde arbeiders in de 
gelegenheid werd gesteld om de voortbrengselen van de industrie te 
verwerven en te genieten. Deze ratio verviel na de Tweede Wereldoorlog, 
toen Westerse naties van industrie- in dienstensamenlevingen 
veranderden. Een groot probleem diende zich plots aan voor managers uit 
de Amerikaanse school. In een dienstensamenleving was en is een 
hoofdrol weggelegd voor goed opgeleide professionals; niet langer moest 
vooral geïnvesteerd worden in tastbare kapitaalgoederen als machines en 
gebouwen, maar in de kennis en kunde der medewerkers, in, zoals dat 
dan heten ging: 'human capital'. Dat dit nog niet zo eenvoudig is, stelde 
John Kenneth Galbraith al in 1958 vast. In de traditionele economie, zo 
redeneert hij230, draaide alles om de productie van tastbare, materiële 
goederen. Investeringen in goederenproductie, net als de resultaten 
daarvan, waren en zijn uitstekend meetbaar. Voor investeringen in 
mensen geldt dat niet. Wie investeert in een nieuwe hoogoven, aldus nog 
altijd Galbraith, krijgt iets dat hij zien kan, en waarvan de kwantitatieve 
waarde gegeven is; wie daarentegen investeert in de kennis en 
vaardigheden van een individu kan het resultaat daarvan niet op 
eenzelfde wijze zien of meten.

25. Met hun human capital blijven professies in hebzucht steken
De Engelse historicus Harold Perkin, zo kwam hierboven in paragraaf 18 
reeds aan de orde, heeft de uitdrukking 'menselijk kapitaal' in zijn denken 
over de Professionele Samenleving zeer letterlijk genomen: voor hem is 
'human capital' echt een nieuwe vorm van kapitaal.

Lang geleden, zo stelt Perkin231, werden samenlevingen 
gedomineerd door de eigenaren van land. Na de Industriële Revolutie 
kwam de macht stevig in handen van de eigenaren van kapitaalgoederen: 
mijnen, banken, en fabrieken. Onze hedendaagse post-industriële 
dienstensamenlevingen worden gedomineerd door mensen die intelligentie 
en kennis oftewel human capital bezitten. Welnu, zo redeneert Perkin, zijn

230 Galbraith, Affluent Society, p. 270.
231 Perkin, Third Revolution, p. xi-xvi ('Preface').
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er, in een gegeven samenleving, altijd duidelijk grenzen gesteld aan de 
hoeveelheid land en aan de hoeveelheid kapitaalgoederen, waardoor in de 
pre-industriële respectievelijk de industriële samenleving altijd maar een 
beperkte groep van eigenaren kon bestaan, heel anders is het gesteld met 
het human capital van de post-industriële samenleving. Een 
dienstenmaatschappij kent namelijk geen echte beperking in het aantal 
dienstverlenende beroepen dat zou kunnen bestaan: in die zin is human 
Capital werkelijk onbegrensd. Van de andere kant: om daadwerkelijk een 
professie tot stand te brengen dient menselijk kapitaal 'op lokatie' wel 
degelijk schaars te worden gemaakt. Door training verworven kennis en 
kunde, zo redeneert Perkin232, geldt alleen dan als echt menselijk kapitaal, 
als het verworvene met behulp van diverse strategieën van uitsluiting 
schaars is gemaakt en, daardoor, duur verkocht kan worden. Een 
professie bestaat, met andere woorden, bij de gratie van capital dat echt 
rendeert: voor kunstmatig schaars gemaakte kennis en kunde kan 'rente' 
in de vorm van hoge beloningen worden geheven. Professies zijn er steeds 
op uit, hun menselijk kapitaal te laten renderen: zij streven naar zo groot 
mogelijke verdiensten; zij willen, zo kunnen we ook zeggen, 
compromisloos het collectieve eigen 'belang' doorzetten.

26. Een fatale weeffout in de structuur van onze maatschappij
Alle professies jagen tegenwoordig, in het schemerduister van het 
lobbycircuit, ongegeneerd hun eigen belangen na: ze proberen zo hoog 
mogelijke beloningen en allerhande andere voorrechten te verwerven, 
steeds ten koste van het brede publiek. Er is meer aan de hand nog : er 
zit een fatale weeffout in de Professionele Samenlevingen van dit 
moment, die managers in staat stelt om via een politiek van 'verdeel en 
heers' de macht in de maatschappij uit te oefenen. De weeffout is, simpel 
gesteld, gelegen in het feit dat iedere professie de door haarzelf 
gehanteerde strategieën om de kennis en kunde van haar leden schaars, 
en daardoor duur verkoopbaar te maken, misgunt aan alle andere 
beroepsgroepen, simpelweg omdat deze strategieën, indien succesvol bij 
de anderen, teveel hinderlijke kosten voor de eigen beroepspraktijk 
veroorzaken. De meeste professionals lijken als volgt te redeneren: "wij, 
in onze professie, hebben recht op vergoedingen die we helemaal zelf 
bepalen, wij bepalen zelf wel wie we in onze rijen opnemen en wie we om 
welke reden uitsluiten, wij beoordelen zelf wel of iemand uit ons midden 
gefaald heeft en wat daar dan eventueel de consequenties van zouden 
moeten zijn, maar zij - die vermaledijde beoefenaren van andere 
beroepen - zij mogen wel eens wat transparanter zijn als het om hun 
prijsstelling gaat, zij hebben niet het recht om zomaar mensen toegang 
tot hun beroepsgroep te weigeren, zij ook dienen als iemand uit hun 
midden gefaald heeft de schuldige zonder omwegen aan justitie uit te 
leveren en de gerechtvaardigde toorn van het publiek over zich heen te 
laten komen." Wie vaart in zo'n situatie wel? Volgens mij is de enige 
professie die van de onderlinge haat en nijd der beroepsgroepen profiteert

232 Zie nog eens paragraaf 18 hierboven.
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precies die van de in de top van instellingen en bedrijven werkzame 
managers. Zij kunnen alle andere professies in naam van efficiency en 
transparantie openbreken en daarbij de eigen winkel het meest gesloten 
van allemaal houden. De managersprofessie staat dus voor verleidingen 
tot misbruik van positie, die direct het gevolg zijn van de hebzucht van 
andere beroepsgroepen.

27. Persoonlijke hebzucht vervangen door collectieve
In de 19e eeuw werd het voor de maatschappij heilzaam geacht als 
individuen op het scherpst van de snede met elkaar wedijverden, waarbij 
ieder voor zich volkomen geobsedeerd mocht zijn door het eigen belang. 
Tegenwoordig lijkt, in de maatschappelijke competitie, 'het individu' door 
'de beroepsgroep' vervangen te zijn: talloze beroepsgroepen blijken met 
elkaar in een moordende strijd verwikkeld, waarbij iedere groep een 
collectief eigenbelang mag najagen. R. H. Tawney voorzag dit alles reeds 
in 1921. Tawney wilde233 professies in het volle daglicht laten 
argumenteren waarom, voor het leveren van een optimale, voor de 
samenleving noodzakelijke dienst, bepaalde vergoedingen gerekend 
zouden moeten worden. Alleen door ieder element in de door een 
professie gevraagde vergoeding te koppelen aan te leveren diensten, kon 
zijns inziens worden voorkomen dat in de Functionele Samenleving plaats 
zou zijn voor privileges, door hem scherp opgevat234 als niet door functie 
gelegitimeerde rechten. Waar legitimering van verdiensten met een 
beroep op uit te oefenen functies achterwege bleef, daar zou, zo 
redeneerde hij verder235, de voor de Hebzuchtige Samenleving zo typische 
situatie van een "aan het oog onttrokken sociale oorlogstoestand" blijven 
Voortbestaan. Weliswaar zou het in de oorlogstoestand van de 20e eeuw 
niet zozeer meer gaan, zoals in de eerste helft van de 19e eeuw nog wel, 
om een competitie tussen individuen, maar eerder om een gevecht tussen 
beroepsgroepen, doch dit zou de 'warfare' niet minder erg maken.
Eenmaal ontketend in een onderling gevecht om zoveel mogelijk van de 
schaarse maatschappelijke goederen te bemachtigen, zouden professies, 
zo vreesde Tawney, eenvoudigweg de van de 196-eeuwse Hebzuchtige 
Samenleving reeds bekende misstanden voorzetten, compleet met alle 
mogelijke vormen van ellebogenwerk, uitbuiting over en weer, alsmede 
een beroep op zogenaamde 'mechanismen van de vrije markt' ter 
legitimatie van absurde beloningseisen.

Het merkwaardige feit doet zich in onze corporatieve 
dienstenmaatschappij voor, dat veel professionals in hun persoonlijk leven 
en werken, in de zin van Hendrik de Man, aan de hebzucht voorbij zijn, en 
de 'Hebzuchtige Samenleving' in deze zin niet langer bestaat, maar dat, 
van een andere kant beschouwd, de hebzucht op collectief vlak als nooit 
tevoren voortwoekert: in de vorm van een intensieve belangenstrijd

233 Tawney, Acquisitive Society, met name maar niet uitsluitend p. 43-46.
234 Op. cit., p. 27: "...the definition of a privilege is a right to which no corresponding function is 
attached."
235 Voor het nu volgende: op. cit., met name maar niet uitsluitend p. 43-46.
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tussen groepen, waaraan de collectieve lichamen van professies 
onbekommerd meedoen.

28. Professies in het schemerduister van de lobby
In moderne Professionele Samenlevingen wordt de maatschappelijke strijd 
om inkomen, macht en status niet tussen klassen, maar tussen professies 
gevoerd. Professies organiseren zich als belangengroepen, zodat sociale 
conflicten voortaan de vorm aannemen van belangenstrijd tussen 
dergelijke groepen. Nu is bij een strijd om 'belangen' nooit echt duidelijk 
of de bevoordeling die een groep nastreeft te maken heeft met de functie 
die zij zegt uit te oefenen, of dat gewoon naar een maximum aan 
voorrechten wordt gestreefd, los van welke vermeende functie dan ook. 
Wie zegt 'belangen' te behartigen, schept door het gebruik van de term 
alleen al onduidelijkheid over wat er nu precies op het spel staat. Stel, 
bijvoorbeeld, dat huisartsen, opkomend voor hun 'belang', eisen dat hun 
auto's voortaan als 'bedrijfswagens' worden vergoed. Het is dan niet 
duidelijk of de artsen nu uit hoofde van hun functie vragen om een 
voertuig waarmee zij patiënten kunnen bezoeken, hetgeen prima te 
bilJijken zou zijn, of dat we te maken hebben met een poging om luxe 
bolides op kosten van cliënten vergoed te krijgen, hetgeen als een 
aanvechtbaar voorrecht zou kunnen worden aangemerkt. Zo gaat het 
vaak: geconfronteerd met groepen die zeggen voor hun 'belangen' op te 
komen, moet het publiek zelf maar uitmaken of er een functionele grond 
bestaat om het 'belang' te honoreren, dan wel of de beroepsbeoefenaren 
onder de vlag van 'belangen' voorrechten los van functie proberen te 
bemachtigen. Dat hoef niet direct een probleem te zijn, ware het niet dat 
de belangenbehartiging van professies, net als die van nadere corporaties, 
zich niet in het openbaar, maar in het schemerduister afspeelt. Het 
publiek krijgt zo niet de kans om vast te stellen, in open discussies, 
wanneer een beroepsgroep nu ageert voor voordelen die wel, of juist niet 
met een beroep op 'functie'te rechtvaardigen zijn.

29. Moderne professies en de corps van het Ancien Régime
In onze professionele samenlevingen maken professies zich al te vaak los 
van hun maatschappelijke functie als het om hun 'belangen' gaat; zij laten 
zich, met andere woorden, te vaak verleiden tot het najagen of 
verdedigen van voorrechten die functioneel niet te rechtvaardigen zijn. Nu 
is het streven van groepen om, los van enige maatschappelijke functie, 
zoveel mogelijk eigen voorrechten veilig te stellen, uit de geschiedenis 
bekend: we vinden het bij de Franse rangen en standen {corps) uit de 
nadagen van het Ancien Régime.

De Franse koningen wisten de voornaamste corporaties (corps)van 
hun land na 1500 in enkele eeuwen tijd van vrijwel al hun 
maatschappelijke functies te beroven, waarbij deze vorsten, om niet al te 
veel verzet op te roepen, heel sluw niet of nauwelijks aan de felbegeerde 
privileges van de aangepakte groepen roerden. Aan het eind van de 18e 
eeuw restte de Franse corps, van vrijwel al hun maatschappelijke functies 
beroofd, niets anders om zich nog over op te winden dan het behoud en
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de verdediging van ongefundeerde privileges. De Franse corporaties 
waren daarmee rijp om door de Revolutie te worden gesloopt als werkelijk 
volkomen 'nutteloze' nesten van niet te rechtvaardigen bevoordeling. 
Uiteraard is een vergelijking van de Franse corps van voor de Revolutie 
met belangengroepen in hedendaagse Professionele Samenlevingen alleen 
in oppervlakkige zin te maken. Onder het Ancien Régime waren de corps 
van vrijwel al hun maatschappelijke functies beroofd, waardoor enkel nog 
hun privileges, als het ware hangend in al te ijle lucht, ter verdediging en 
uitbouw resteerden, terwijl dit voor de meeste professies van 
tegenwoordig zo niet lijkt te gelden. Professies schijnen tegenwoordig nog 
relatief ongehinderd te schitteren in de uitoefening van hun onderscheiden 
maatschappelijke functies. Twijfel meldt zich, op dit punt, bij mij 
overigens wel. Wat moeten we er van denken als artsen, mede op 
instigatie van managers (de 'absolute vorsten' van onze tijd), 
kernwerkzaamheden aan slecht betaalde assistenten overdragen zonder 
dat zij daarbij een deel van hun bezoldiging opgeven? Wat betekent het 
als leerkrachten het tolereren dat, op aandringen van, wederom, het 
management, zogeheten 'klassenassistenten' hun werk komen verlichten, 
zonder dat ook maar iets van de voorrechten die leerkrachten genieten 
aan de onderbetaalde assistenten wordt gegund? Is in dit soort gevallen 
niet, zij het ook nog maar sluipenderwijs, sprake van een verlies aan 
functie bij gevestigde professionals? Ligt niet het gevaar op de loer dat 
veel professionals straks enkel nog hun voorrechten te genieten en te 
verdedigen hebben, terwijl anderen - de leden van een nieuwe 
'onderklasse' - het eigenlijke werk verrichten? Het zal duidelijk zijn dat de 
onfrisse aanblik van door het eigen collectieve eigenbelang geobsedeerde 
hedendaagse professies voor mijn gevoel werkelijk te dicht aanligt tegen 
de situatie van Franse corps uit de 18e eeuw.

30. De relevantie van het Franse denken uit de periode 1500-1850
Samenvattend wil ik stellen dat 'managers' in onze samenleving het 
probleem niet vormen. Problematisch is eerder het feit dat professies zich 
van de samenleving afsluiten om schaars gemaakte kennis als 'menselijk 
kapitaal' te laten renderen. Onze tegenwoordige professies dreigen al te 
zeer te gaan lijken op de corps van het Ancien Régime - lichamen 
waarmee de Franse revolutionairen niet zonder reden wilden afrekenen.

In het volgende hoofdstuk maak ik inzichtelijk hoe Franse denkers, 
in een poging ruimte te scheppen voor het individu, tot de conclusie 
kwamen dat binnen de natie korte metten moest worden gemaakt met 
alle eigenstandige collectieve lichamen oftewel 'corporaties'. Het 
'belangendiscours' waarin deze conclusie kon opkomen, zo laat ik 
bovendien zien, kon opmerkelijk genoeg reeds vijftig jaar nadat de Franse 
Revolutie daadwerkelijk aan alle middeleeuwse corporaties een einde had 
gemaakt, door Pierre-Joseph Proudhon worden ingezet voor de legitimatie 
van een geheel nieuwe wereld: de wereld van moderne corporaties, die 
nog altijd de onze is.
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HOOFDSTUK 2
De ontdekking van het moderne individu, het afscheid van 
middeleeuwse corporaties, en een legitimatie, vooraf, van onze 
modern-corporatieve orde -  enkele aspecten uit het Franse 
denken tussen 1500 en 1850

1. De middeleeuwse sociale theorie: het model der drie standen
Tot in de zestiende eeuw was het onder Europese geletterden gebruikelijk 
om voor een beschrijving van de samenleving steeds dezelfde analogie te 
hanteren, te weten die van een levend organisme: het menselijk 
lichaam.236 Net als het lichaam, zo luidde de gedachte, had de 
samenleving een aantal ledematen. De lidmaten van het sociaal lichaam 
waren de standen, met ieder een eigen functie. Drie standen werden 
onderscheiden: de geestelijkheid, die het zieleheil van eenieder veilig 
stelde, de adel, die in dit aardse tranendal bescherming bood tegen 
moord, overval en diefstal, en de zogeheten 'derde stand', die arbeidend 
in nijverheid, handel, landbouw en veeteelt, voor voeding, kleding, 
behuizing en enkele luxezaken zorgde. De sociale theorie der drie standen 
werd eeuwenlang gepropageerd door de katholieke kerk. De geestelijkheid 
wilde de edelen, maar nadrukkelijk ook alle mogelijke leden van de derde 
stand zo zuiver mogelijk aan hun in de theorie toebedeelde functies 
houden. Grensoverschrijdend gedrag werd door priesters en predikheren 
eindeloos gegeseld: adellijke heren mochten de aan hun zorg en 
bescherming toevertrouwde boeren niet beroven; boeren moesten trouw 
de hogere standen onderhouden; handwerkers werden gemaand hun 
waren niet te vervalsen; handelaren en bankiers kregen op het hart 
gedrukt om niet meer gewin na te streven dan strikt noodzakelijk was.

2. Handelaren en bankiers verstoren de theorie
In een keiharde werkelijkheid, gedomineerd door met geweld in stand 
gehouden ongelijkheid, uitbuiting en bedrog, preekten clerici eeuwenlang 
een ideaal van christelijke dienstbaarheid, voor alle standen. Lange tijd - 
tot ongeveer de twaalfde eeuw - vormden adellijke machthebbers het 
grootste probleem. Zij wendden hun zwaarden namelijk liever aan om op 
kosten van zwakkeren zo veel mogelijk roem, macht en rijkdom te 
vergaren, dan dat zij de wapenen in dienst stelden van het grote geheel 
van de samenleving, door de landbevolking te beschermen en ketterij te 
bestrijden. In de zogeheten 'godsvrede'-beweging van de 10e en l l e eeuw 
lukte het de Wet-Europese geestelijkheid om de ergste excessen van 
adellijk machtsmisbruik te beteugelen. Vrijwel direct daarna diende zich 
een nieuw probleem aan: in de na 1100 snel opkomende steden begonnen 
plots talrijke handelaren en bankiers het ideale standenmodel te 
ondermijnen. Vreemd was dat niet. De sociale theorie die geestelijken

236 In deze en de volgende paragraaf volg ik: R. H. Tawney, Religion and the Rise o f Capitalism. A 
Historical Study. Holland Memorial Lectures, 1922 (London, 1926); zie m.n. p. 12-13, 22-25, en 
258-259.
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gedurende de middeleeuwen hanteerden, was namelijk tussen grofweg 
800 en 1100 na Christus ontwikkeld, in een overwegend agrarische, lokale 
economie, waarin voor handel en bankwezen slechts een marginale plaats 
had bestaan. De handelaren en bankiers die vanaf de 12e eeuw in diverse 
steden een dominante positie gingen innemen, verstoorden met hun leven 
en bedrijf nadrukkelijk het in gedachten opgetrokken maatschappelijke 
bouwwerk, waarin voor 'rente' slechts een marginale plaats was 
ingeruimd.

3. Een nieuw model, in het teken van 'interesse' oftewel 'belang'
Het lukte niet, handelaren en bankiers een adequate plaats in het model 
der drie standen te geven. Wel werd, op de tast bijna, een nieuwe visie op 
de maatschappij ontwikkeld: een visie waarin de samenleving gaandeweg 
niet langer als een levend organisme, maar meer als een mechanisme 
werd opgevat, - als een mechanisme, wel te verstaan, dat werd gedreven 
door de economische motieven en noden van individuen. Deze nieuwe 
visie was volledig toegesneden op de werkelijkheid van handelaar en 
bankier. Dat wordt mooi zichtbaar bij het woord 'interesse'. Had dit 
woord, net als het verwante 'interest', gedurende de periode 1100-1600 in 
de betekenis van 'rente'237 vooral handelaren en bankiers gediend in hun 
bijzondere dagelijkse werkzaamheden, in de loop van de 17e eeuw werd 
het, in de betekenis van 'belang', verheven tot een fundamentele term in 
het algemene denken over mens en samenleving. Het nieuwe denken 
triomfeerde betrekkelijk snel: tegen het einde van de 18e eeuw waren in 
Engeland238 en Frankrijk de middeleeuwse standen met hun functies 
effectief naar de achtergrond gedrongen door moderne individuen met 
hun belangen. Met name in Frankrijk drong de denkvorm van 'belangen' 
diep door in het denken over staat en samenleving. Ik ga dat laten zien, 
voortbouwend op een diepgravende studie van de Amerikaanse sociale 
wetenschapper Nan Keohane (geb. 1940).239 Keohane's boek is voor mij 
van onschatbare waarde geweest: in het algemeen als vlijmscherpe 
introductie in het Franse denken tussen 1500 en 1800, en meer in detail 
ook, in de nu volgende paragrafen 4 tot en met 15, als een gids naar 
relevante Franse auteurs en kernpassages uit hun werken.

4. Vertrekpunt 1500: het denken van 'de Franse Machiavelli'
Tussen 1100 en 1500 verwierven in Frankrijk, net als elders in Europa240, 
succesvolle stedelingen, eenmaal in handel, nijverheid en bankwezen rijk 
geworden, een steeds prominenter plaats in de feitelijke zowel als in de 
gedachte maatschappelijke orde. Wat de gedachte orde betreft: de

237 In deze zin de Oxford English Dictionary (OED) onder 'interesse' en 'interest'.
238 Zie voor de Engelse situatie: Tawney, Religion and the Rise ofCapitalism, m.n. p. 12-13, 22-25, 
en 258-259. In deze en in de voorgaande paragraaf volg ikTawney's redenering.
239 Nannerl O. Keohane, Philosophy and the State in France. The Renaissance to the Enlightenment 
(Princeton, 1980). In de paragrafen 4 tot en met 15 van dit hoofdstuk heb ik dankbaar gebruikt 
van Keohane voor het vinden van relevante auteurs, en in veel gevallen ook voor het lokaliseren 
van kernpassages in hun teksten. In de paragrafen 5 tot en met 15 heb ik wel in alle gevallen 
kennis genomen van de oorspronkelijke Franse werken, waarnaar ik dan ook verwijs.
240 Zie het eerste deel, hoofdstuk 1.
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denkbeelden van jurist en bisschop Claude de Seyssel (ca 1450-1520), 
toonaangevend raadsman van de Franse koning Lodewijk XII (reg. 1498- 
1515), laten fraai zien hoe de gangbare middeleeuwse sociale theorie rond 
1500 ten behoeve van rijke stedelingen kon worden aangepast. Seyssel 
hanteert241 in zijn werken nog het overgeleverde beeld van de 
samenleving als een lichaam: een corps mystique. Het hoofd van dit 
lichaam vormt de koning. De door Seyssel onder de vorst geïdentificeerde 
drie standen, evenwel, wijken opmerkelijk af van het vertrouwde schema. 
Seyssel stelt in goede traditie de edelen nog wel hoog in het 
maatschappelijk bouwwerk, maar als concurrent van de adel voert hij niet 
zozeer meer de geestelijkheid242 op, als wel, naar Italiaans voorbeeld, de 
groep van handelaren, fabrikanten en bankiers, die tezamen de stand van 
'volgevretenen' oftewel 'rijke lieden' vormen: Ie peuple gras. Onder de 
adel en het peuple gras bevindt zich bij Seyssel het gewone volk: het 'volk 
beneden' oftewel Ie peuple menu. Niet overmeld mag blijven dat Seyssel 
in de samenleving een behoorlijke mate van sociale mobiliteit wil 
toestaan. Zo kunnen individuele leden uit het peuple gras wat hem betreft 
geadeld worden, en is het zijns inziens zeer wenselijk dat zoveel mogelijk 
lieden zich, gesteund door wijs beleid van de vorst, vanuit het 'volk 
beneden' naar het peuple gras weten op te werken.

Seyssel was een typische Renaissance-figuur. Hij leefde en werkte 
veel in Italië en leunde, al theoretiserend, sterk op Italiaanse voorbeelden. 
Hij wordt ook wel de 'Franse Machiavelli' genoemd, en dat om 
begrijpelijke redenen. Tegen de achtergrond van de eindeloze gevechten 
om macht, voorrang en rijkdom tussen edelen, handwerkers, handelaren, 
loonarbeiders en boeren zoals die eeuwenlang West-Europa als geheel en 
Frankrijk in het bijzonder hadden geteisterd, stelt Seyssel namelijk, net 
als zijn tijdgenoot Niccolo Machiavelli (1469-1527), dat aan de niet- 
aflatende strijd alleen een einde zal komen als voortaan één enkele man - 
de vorst -  ongehinderd zijn wil kan doorzetten. In zekere zin staat Seyssel 
daarmee aan de oorsprong van het Franse absolute koningsschap.

5. De Vorst regeert over patriarchaal geleide adellijke families
De jurist Jean Bodin (1530-1596) kent, voortbouwend op het 
gedachtengoed van Seyssel, een 'absolute en eeuwige macht' toe aan de 
monarch.243 Daarbij hecht Bodin er wel sterk aan dat de Vorst het 
eigendom van de hoofden der grote, aristocratische families 
respecteert.244 Immers: zou een Vorst het eigene van deze patriarchen 
niet respecteren, dan zouden families en dus ook de staat ophouden te 
bestaan. Er kan volgens Bodin simpelweg geen publieke zaak, geen chose

241 Voor deze alinea: Keohane, Philosophy and the State in France, p. 32-33 en 39-40.
242 De geestelijkheid, in de Middeleeuwen doorgaans fier boven in het corps mystique gedacht, 
schiet bij De Seyssel in zekere zin over, als een soort van parallelle stand die haar leden uit alle 
drie de grote standen rekruteert; zo stelt Keohane het op p. 39 van haar Philosophy.
243 Ik volg, in deze paragraaf: Keohane, Philosophy, p. 67-70 en 78.
244 Jean Bodin, Les Six Livres de la Republique, editie Gabriel Cartier 1608, Livre I, Chapitre 8.
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publique zijn, als er niet iets eigens is: s'il n'y a quelque chose de
245pro pre.

Voor Bodin is de patriarchaal geregeerde, breed vertakte familie de 
hoeksteen van de samenleving.246 Binnen zijn familie is de patriarch de 
onbetwiste baas, maar buiten de familiesfeer is hij, als hij met andere 
familiehoofden over de publieke zaak vergadert, een gelijke van andere 
patriarchen. Bodin drukt deze gedachte prachtig uit, in termen die sterk 
aan de werkelijkheid van de Antieke polis doen denken: "Zodra het 
familiehoofd het huis waar hij de baas is verlaat om met andere 
familiehoofden te vergaderen en te onderhandelen over hetgeen hen allen 
aangaat, legt hij de titel van 'hoofd' af, en wordt hij compagnon, gelijke 
en geassocieerde van de anderen; hij verlaat de familie voor de polis (la 
cité), verruilt huishoudelijke voor publieke beslommeringen, en heet, in 
plaats van 'heer' (seigneur) nu 'burger' (citoyen)." 247 De citoyens van de 
grote aristocratische huizen zijn wat Bodin betreft allen ondergeschikt aan 
een 'soevereine', dat wil zeggen: een absolute en eeuwige macht in de 
staat (Republique), die wordt uitgeoefend door één man: de monarch.248 
Zoals de familievaders regeren over hun huishoudens, zo regeert de 
soevereine Vorst op zijn beurt over de familievaders.

6. Het woord en concept 'individu' -  van de 16e naar de 18e eeuw
In de maatschappijvisie van Bodin draait alles om collectieven: om 
gemeenschappen oftewel communautéz. Hij denkt daarbij weliswaar in de 
eerste plaats aan families en Republiques, maar spreekt ook indringend 
over andere gemeenschapsvormen, zoals die van corps, colleges, en 
estats.249 Voor mijn betoog is het van belang om vast te stellen, dat wat 
wij nu het menselijk 'individu' noemen, bij Bodin nog geen werkelijkheid 
is: als hij spreekt over hetgeen 'eigen' (propre) is aan 'eenieder' (chacun), 
dan is dat in een context niet van 'individuen', maar van 'families'.250

Pas in de tweede helft van de 18e eeuw zou Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778) het begrip 'individu' groot helpen maken, in zijn studie over 
het Sociaal Contract. In die studie, voor het eerst gepubliceerd in 1762, 
voert Rousseau de in de Franse letteren eeuwenlang als 'particulier' 
voorgestelde 'enkeling' op als een contracterend 'individu',251 op een wijze

245 Op. cit., Livre I, Chapitre 2, met de citaten van p. 15.
246 Op. cit., Livre I, Chapitres 1, 2, en 6.
247 Op. cit., Livre I, p. 68 (in Chapitre 6). Zie Keohane over dit citaat in haar Philosophy, p. 69.
248 Op. cit., Livre I, Chapitres 6 en 8; Livre II.
249 Zie voor de uitbreiding met andere gemeenschapsvormen in het op. cit. vooral Livre III, 
chapitre 7: 'Des Corps & Colleges, Estats & Communautéz'.
250 Op. cit., p. 15 (Livre I, chapitre 2): ”... il appert evidemment, que les Republiques sont ainsi 
ordonnees de Dieu, pour rendre a la Republique ce qui est public, & è chacun ce qui lui est propre: 
ioinct aussi que telle communauté de toutes choses est impossible, & incompatible avec Ie droit des 
families: car ci la familie & la cité, Ie propre & Ie commun, Ie public & Ie particulier sont confus, il 
n'y a ni Republique, ni familie."
251 Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique, parJ.J. Rousseau, Citoyen de Geneve [etc] A 
Amsterdam, Chez Marc-Michel Rey (1762). Zie de volgende kernpassages uit het boek, met daarin 
cursief mijn accenten, om aan te geven hoe Rousseau van 'particulier' naar 'individu' beweegt: op 
p. 35: "On voit par cette formule que l'acte d'association renferme un engagement réciproque du 
public avec les particuliers, & que chaque individu, contractant, pour ainsi dire, avec lui-même, se 
trouve engagé sous un double rapport; savoir, comme membre du Souverain envers les
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die nog altijd als 'modern': als 'van onze tijd' aanvoelt. Omschreef het 
Dictionnaire de l'Académie frangoise van het jaar 1762 het 'individu' nog 
exclusief als 'soortexemplaar'252, gespecialiseerde woordenboeken uit de 
jaren na het verschijnen van Rousseau's Sociaal Contract namen gretig de 
sociaal-politieke dimensie van het begrip 'individu' over, ongeveer zoals 
Rousseau die bedoeld had.253 Uiteindelijk kon Emmanuel Sieyès, in 1789, 
in de geest van Rousseau een volkomen ander beeld dan Bodin schetsen: 
Bodin's 166-eeuwse Frankrijk, een uit families en communautez 
samengesteld 'gemenebest', was aan het einde van de 18e eeuw 
verandert in een 'natie', die het best kon worden gekarakteriseerd als een 
'samenstel van individuen', un assemblage des individus.254

Ook al duurde het tot in de tweede helft van de 18e eeuw voordat 
het woord 'individu' aan zijn zegetocht in de Franse taal begon, het 
concept van de 'afgezonderde enkeling' werd al eerder voorgesteld: om 
precies te zijn door, nota bene, een tijdgenoot van Bodin: Michel de 
Montaigne, de man die in een reeks grensverleggende autobiografische 
verkenningen de individuele levensvorm van de mens in zekere zin 
'ontdekte'.

7. Montaigne ontdekt de 'eigen vorm' van de afzonderlijke mens
In de tweede helft van de 16e eeuw werd Frankrijk, net als de rest van 
Europa, verscheurd door godsdiensttwisten. In deze woelige periode viel 
niet alleen het volwassen leven van Jean Bodin, maar ook dat van Michel

particuliers, & comme membre de l'Etat envers Ie Souverain."; op p. 142: "Supposons que l'Etat 
soit composé de dix-mille Citoyens: Ie Souverain ne peut-être considéré que collectivement, & en 
corps: mais chaque particulier en qualité de sujet est considéré comme individu"-, op p. 153: 
"Premièrement la volonté propre de l'individu qui ne tend qu'è son avantage particulier;”; op p. 
369: "...c'est un droit que je respecte dans chaque individu en particulier...", en deze laatste frase 
nog eens op p. 371. Om duidelijk te maken dat Rousseau bij het moderne 'individu' uitkomt via de 
oude betekenis van 'soortexemplaar', zie onder meer de volgende passages: p. 39: "En effet 
chaque individu peut comme homme avoir une volonté particuliere, contraire ou dissemblable a la 
volonté générale qu'il a comme Citoyen.", p. 43: "...il faut bien distinguer la liberté naturelle qui n'a 
pour bornes que les forces de l'individu, de la liberté civile qui est limitée par la volonté 
générale..."; p. 94: "Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple, doit se sentir en état de 
changer, pour ainsi dire, la nature humaine; de transformer chaque individu, qui par lui-même est 
un tout parfait & solitaire, en partie d'un plus grand tout dont cet individu regoive en quelque sorte 
sa vie & son être..."; p. 367-368: "...la saine philosophie est renfermée dans les fonctions animales 
de chaque individu; qu'elle consiste a sgavoir boire, manger, dormir, se battre au besoin, & 
produire son semblable;...".
252 Dictionnaire de l'Académie frangoise, Quatrième édition, Tome Premier (A-K), A Paris, chez la 
veuve de Bernard Brunet (1762), p. 924 rechts: "II se dit De chaque être organisé, soit animal, soit 
végétal, par rapport a l'espèce dont il fait partie."
253 Bijvoorbeeld: Dictionnaire social et patriotique [etc], Par M. C.R.L.F.D.B.A.A.P.D.P., A 
Amsterdam (1770), met op p. 93: "Parmi ces Rapports, les Droits & les Devoirs respectifs de 
chaque Individu tiennent Ie premier rang dans l'Ordre Social.", alsook Dictionnaire Universel des 
Sciences, Morale, Économique, Politique et Diplomatique [etc.], par M. Robinet, Tome Vingtieme ,
A Londres (1781), met op p. 499: "La société, en tant que personne, peut se lier par un contrat, & 
par presque toutes les causes d'obligation qui lient les individus, comme sont celles par quasi- 
contrat, & pour cause de dommage ou d'injure commise. En général, les loix communes de la 
nature, qui obligent les individus, obligent aussi les sociétés, par exemple, de ne faire aucune 
injure, ni aux individus qui n'y font point compris, non plus qu'aux autres sociétés.".
254 Zie: Qu'est-ce que Ie tiers état? (Troisième édition: 1789), p. 161: "Qu'est-ce que la volonté 
d'une Nation? C'est Ie résultat des volontés individuelles, comme la Nation est i'assemblage des 
individus."
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de Montaigne (1533-1592). Montaigne werd geboren in een familie die de 
koning overheidsdienaren leverde en daarom werd gerekend tot de 
zogeheten noblesse de robe: de ambtsadel. Plichtsgetrouw diende 
Montaigne zijn koning en zijn land. Het perspectief van een aanzienlijk 
magistraat en veelgevraagd diplomaat paarde hij aan dat van een goed 
gevormd humanist. In 1580 verschenen van zijn hand autobiografische 
Essais. De invloed die dit geschrift op generaties Europese geletterden tot 
diep in de 180 eeuw heeft uitgeoefend, kan niet makkelijk overdreven 
worden.255 De grote invloed van Montaigne is goed te begrijpen, want hij 
ontdekte in zekere zin het moderne 'zelf'. Zo verkondigt Montaigne onder 
meer, dat het voor een mens 'bijna goddelijk' is om zijn eigen wezen te 
genieten.255 Montaigne ook is het, die stelt dat ieder mens, als hij maar 
goed naar zichzelf luistert, een 'eigen vorm', een forme sienne, kan 
ontwaren: een 'dominante vorm', een forme maistresse, die zich teweer 
stelt tegen van buitenaf opgedrongen vorming zowel als tegen van 
binnenuit komende, ontregelende passies.257

Montaigne stelde in de twistrijke periode waarin hij leefde aan zijn 
tijdgenoten voor om in het openbare leven te handelen conform de 
geldende zeden en gewoonten, en vrijheid uitsluitend in het binnenste te 
zoeken: een wijs man "doet er goed aan, zijn geest uit de menigte terug 
te trekken en vrij en krachtig te houden, teneinde in zijn binnenste 
vrijmoedig te oordelen over al het mogelijke; in de buitenwereld evenwel 
volgt hij maar beter de overgeleverde vormen en leefwijzen. De 
maatschappij (la societé publique) heeft met onze gedachten niets te 
maken, maar wat de rest betreft: onze handelingen, ons werk, ons 
fortuin, ja ons leven, dit alles moeten wij in dienst stellen van haar en van 
de heersende opinies. "25S De mens moest zijn maatschappij dienen, zoveel 
stond voor Montaigne vast, maar dat mocht nooit ofte nimmer tot een 
volledige, onvoorwaardelijke overgave leiden; een mens diende altijd een 
'achterkamer': une arriere boutique, vrij te houden, als zijn enige echt 
geheel 'eigen' vrijplaats en toevluchtsoord.259 Het zal niet verbazen dat 
Montaigne genoot van conversatie als de gelegenheid bij uitstek voor een 
mens om, in een publieke context, vaardig vormen en conventies te 
hanteren, ondertussen in zijn eigen 'achterkamer' van al het gezegde 
vrolijk en vrij het zijne denkend.260

255 Aldus Keohane in haar Philosophy op p. 98.
256 Montaigne, Essais, Livre III. Chapitre 13: 'De l'experience'; in de editie van Maurice Rat (z.pl., 
z.j.): vol. III, p. 373: "C'est une absolue perfection, et comme divine, de s^avoyr jouyr loiallement 
de son estre."
257 Essais, Livre III, Chapitre 2: 'Du repentir'; ed. Rat: vol. III, p. 25-26: ""II n'est personne, s'il 
s'escoute, qui ne descouvre en soy une forme sienne, une forme maistresse, qui luicte contre 
l'institution, et contre la tempeste des passions qui luy sont contraires."
258 Essais, Livre I, Chapitre 23: 'De la coustume et de ne changer aisément une loy receüe'; ed. 
Rat, vol. I, p. 125.
259 Essais, Livre I, Chapitre 39: 'De la solitude'; ed. Rat, vol. I, p. 271: "II se faut reserver une 
arriere boutique toute nostre, toute franche, en laquelle nous estabissons nostre vraye liberté et 
principale retraicte et solitude.".
260 Essais, Livre III, Chapitre 8: 'De l'art de conferer'. De dubbelheid van 'binnen' en buiten' kwelde 
Montaigne overigens ook. Hij zocht, tot op zekere hoogte, naar heling. Het voert in deze context te 
ver om uit te werken, maar mij schijnt het toe dat Montaigne heelheid enkel en alleen in het 
gezelschap van een ideale 'Ander' wist te realiseren. Alleen in een vorm van 'zuivere vriendschap'
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8. De afzonderlijke mens, door hebzucht en ambitie gemotiveerd
Montaigne liet zich graag inspireren door filosofen van de Griekse en 
Romeinse Stoa, net als vele van zijn tijdgenoten. Zo volgde Pierre Charron 
(1541-1603), een invloedrijk vriend en volgeling van Montaigne, in een 
populair boek Over de Wijsheid (1601) het door zijn leermeester 
gemaakte onderscheid tussen 'binnen-' en 'buitenwereld', om daar 
nadrukkelijk de Stoïcijnse leer van onderscheiden 'maskers' (personae) 
aan te verbinden.261 Charron stelt dat we onszelf van onze publieke taken 
moeten onderscheiden en los maken; we mogen 'huid' en 'hemd' niet 
verwisselen, immers: "ieder van ons speelt twee rollen en twee 
personages, de één vreemd en oppervlakkig, de ander eigen en 
essentieel.,,26Z.

In een opmerkelijke passage over rechtvaardigheid interpreteert 
Charron het Christelijke adagium 'heb uw naaste lief gelijk uzelve' vanuit 
de Antieke rechtvaardigheidsleer van 'ieder het zijne'. Wij moeten eerst 
onze plichten jegens onszelf vervullen, zo stelt hij, alvorens we anderen 
kunnen geven wat hen toekomt. Van de Christelijke liefde voor de ander, 
de zogeheten charité, kan volgens Charron geen sprake zijn zonder 
'zelfliefde' oftewel amour envers soy.263

De antiek-stoïcijnse gedachte dat een mens genieten mag van de 
wereld waarin hij is geworpen, zolang hij zich er maar niet in verliest, 
begint bij Charron langzaam over te gaan in de bij uitstek moderne 
gedachte dat de mens de wereld naar vermogen voor particulier gewin 
mag uitbaten.264 Ook hierin wees Montaigne aan Charron de weg. 
Montaigne immers stelt, in één van zijn kortste maar ook provocatiefste 
Essais, dat er in het leven geen gewin - profit - mogelijk is zonder dat dit 
ten koste van een ander gaat. Zo is het nu eenmaal: de een zijn brood is 
de ander zijn dood; het profijt van de een is het gebrek van de ander.265 
Montaigne beschouwt de gedachte als zouden wij mensen niet geboren 
worden voor onszelf, pour nostre particulier, maar voor het publiek, pour 
Ie publicq, als niet meer dan een verschonende leuze die een 
werkelijkheid van ambitie en hebzucht, van ambition en avarice, aan het

vond hij verlossing: hij wenste, in een uitzonderlijke, ideale één-op-één relatie, zijn eigen 'zelf' met 
dat van een vriend te versmelten. Zie hierover de bloemrijke uiteenzettingen van Montaigne in zijn 
Essais, Livre I, Chapitre 28: 'De l'amitié'.
261 Voor Charron in deze paragraaf zie: Keohane, Philosophy, p. 135-141; voor Montaigne: ibidem, 
p. 111-114.
262 Pierre Charron, De la Sagesse [1601], ed. Amaury Duval (Paris, 1827), Tome II, Livre 2, 
Chapitre 2 ('Universelle et pleine liberté de l'esprit, tant en jugement qu'en volonté') p. 72: "Au 
reste il faut bien sgavoir distinguer et separer nous-mesmes d'avec nos charges publiques; un 
chascun de nous joue deux roolles et deux personnages, l'un estranger et apparent, l'autre propre 
et essentiel. II faut discerner la peau de la chemise..." Dit citaat bij Keohane in haar Philosophy op 
p. 136.
263 Charron, Sagesse, ed. Duval, Tome II, Livre 3, Chapitre 5 ('De la justice, seconde vertu'), p. 
431. Het is Keohane die op deze interessante wending bij Charron opmerkzaam maakt, en wel op 
p. 141 van haar Philosophy.
264 Zie bijvoorbeeld de Sagesse, ed. Duval, Tome II, Livre 2, Chapitre 2 ('Universelle et pleine 
liberté de l'esprit, tant en jugement qu'en volonté), p. 72: "II se faut servir et se prevaloir du 
monde tel qu'on Ie trouve; cependant Ie considerer comme chose estrangere de soy, sgavoir bien 
de soy jouir a part, et se communiquer a un sien bien confident, au pis aller a soy-mesme."
265 Montaigne, Essais, Livre I. Chapitre 22: 'Le profit de l'un est dommage de l'autre'; ed. Rat: vol. 
I, p. 111: "il ne se fait aucun profit qu'au dommage d'autruy"
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oog moet onttrekken. Laat degenen, zo stelt hij, die volop meedoen aan 
de 'dans': laat degenen die zich volop in het maatschappelijk gewoel 
hebben gestort, hun geweten maar eens goed onderzoeken; ze zullen 
dan, als ze eerlijk zijn, vaststellen dat ze vooral ambten en taken zijn 
gaan bekleden "om uit de publieke zaak particulier gewin te trekken".266 
Deze gedachte van Montaigne schrijft Charron in zijn boek bijna letterlijk 
over, maar niet nadat hij zelf heeft gesteld dat l'ambition bij de 
afzonderlijke mens, indien vertaald in grootse, meeslepende handelingen, 
wel degelijk profijtelijk kan zijn voor de publieke zaak.267

9. Een wijs Vorst bouwt voort op de hebzucht van zijn onderdanen
Relatief kort na het verschijnen van de belangrijkste werken van 
Montaigne en Charron, publiceerde, in 1615, Antoine de Montchrétien (ca 
1575-1621), een jongere tijdgenoot van de beide heren, een aan 
'politieke economie' gewijd tractaat. Montchrétien268 is niet gelukkig met 
het Frankrijk van zijn tijd: l'avarice et l'ambition, hebzucht en ambitie, zo 
stelt hij vast, bezitten blijkbaar dezelfde kracht als de deugd; iedereen zit 
in zijn eigen hoekje zijn centjes te tellen, geobsedeerd door zijn particulier 
gewin, son profit particulier. Wat moet er, onder deze omstandigheden, 
worden van de publieke zaak (la republique), in de steek gelaten als zij is 
door de machtigen en de wijzen?269 Montchrétien heeft wel een idee. Hij 
wil de werkelijkheid onder ogen zien.270 Met 'verstandige lieden' stelt hij 
graag vast, dat "grote gemeenschappen hun ontstaan vooral te danken 
hebben aan de behoeften die ieder op zichzelf gesteld kent (que chacun 
sentoit en son particulier). Want de meest voorkomende band tussen 
mensen ontstaat door diensten die zij elkaar over en weer bewijzen, maar 
dan wel zo, dat daarbij ieder voor zich son profit particulier nastreeft." 
Laten we er maar eerlijk over zijn, zegt Montchrétien: "Veel gedoe, ja veel 
van het werk dat vele mensen verrichten, heeft geen enkel ander doel dan 
het gewin (Ie gain); het is hierom, dat het in de wereld blijkbaar 
draait.".271 Blijkbaar zijn particuliere winzucht en het leven van grote

266 Montaigne, Essais, Livre I. Chapitre 39: 'De la solitude'; ed. Rat: deel I, p. 267: "...pour tirer du 
publicq son profit particulier".
267 Charron, Sagesse, ed. Duval, Tome I, Livre 1, Chapitre 21 ('De l'Ambition'), p. 162: "Elle 
[l'ambition] pousse aux belles et grandes actions, Ie profit en revient au public: mais qui les faict 
n'en vaut pas mieux; ce ne sont pas oeuvres de vertu, mais de passion." Eerder in het hoofdstuk 
(p. 155-158) leert Charron dat ambitie dient te worden beschouwd als de krachtigste natuurlijke 
passie die in onze boezem woont, krachtiger nog dan de liefde. Waar immers l'amoureen 
lichamelijke kant bezit, die verzadigd of medisch behandeld kan worden, daar is ambitie een 
zuivere geestesgesteldheid, zonder welk verzadigingspunt dan ook. Op Charron's overname van 
Montaigne's beeld van 'de dans' attendeert Keohane in noot 44 op p. 138 van haar Philosophy.
268 In deze paragraaf volg ik Keohane, p. 161-168.
269 Antoine de Montchrétien, Traicté de l'Oeconomie Politique [1615], editie Th. Funck-Brentano 
(Paris, 1889), p. 244.
270 Op. cit., p. 38-39. De passage bij Keohane op p. 164 van haar Philosophy.
271 Montchrétien, Traicté, ed. Funck-Brentano, p. 39: "...les necessitez diverses que chacun sentoit 
en son particulier, ont esté la première cause des communautez generalles. Car la plus ordinaire 
liaison des hommes et leur plus frequent assemblage depend du secours qu'ils s'entreprestent et 
des offices mutuels qu'ils se rendent de main en main..., mais en telle sorte que chacun est plus 
porté de son profit particulier comme d'un mouvement propre (...) Tant de tracas, tant de labeurs 
de tant d'hommes n'ont point d'autre but que Ie gain. A ce centre se reduit Ie cercle des affaires; la 
necessité du mouvement cerche ce poinct."



143

gemeenschappen met elkaar verbonden. En inderdaad laten de Engelsen, 
Vlamingen, Hollanders, Zeelanders en Friezen allen zien, ieder op hun 
eigen manier, dat het mogelijk is om tegelijk recht te doen én aan 
particulier gewin én aan het gemene best.272 Montchrétien stelt aan de 
Franse Vorst voor om het voorbeeld van deze volkeren te volgen. In een 
land zo rijk aan bevolking en natuurlijke hulpbronnen als Frankrijk, is het, 
wat Montchrétien betreft, zaak dat de Vorst zijn onderdanen in staat stelt 
zich ten volle te ontwikkelen, alsook ze op te voeden tot fatsoenlijke en 
profijtelijke leden van het staatslichaam.273 De wijze Vorst vindt emplooi 
voor alle mensen in zijn staat; hij weet ze nuttig te maken voor de 
publieke zaak en voor hemzelf. Hij voedt, koestert en vergroot de 
nijverheid van zijn onderdanen door opdrachten, voorbeelden en oefening. 
Ledigheid onder zijn onderdanen bestrijdt hij; hij zal ze, integendeel, tot 
werkzaamheid weten te verleiden, en wel door handig in te spelen op hun 
eergevoel en hun winzucht - hun amorce du profit.274

10. De Vorst en les interests publics contra adellijke patriarchen
De Montchrétien droeg de ontdekking van de door hebzucht en ambitie 
gemotiveerde afzonderlijke mens in het hart van de politieke theorie. De 
Vorst, zo redeneerde hij, kon gaan voortbouwen op de hebzucht van zijn 
afzonderlijke onderdanen. Daarbij raakte de voor Bodin nog zo 
vanzelfsprekende dominantie van grote, patriarchaal geregeerde 
aristocratische families op de achtergrond. Reeds enkele decennia na het 
verschijnen van Montchrétien's boek werden uit deze omslag in het 
denken praktische consequenties getrokken, en wel door kardinaal 
Richelieu (1585-1642), de man die in 1624 Frankrijk als eerste minister 
begon te regeren.

Het is onvoorstelbaar, aldus Richelieu275, wat een onheil over een 
staat komt, als de Vorst en zijn raadgevers les interests particuliers boven 
publieke belangen laten prevaleren.276 De rampen die in de afgelopen

272 Op. cit., p. 101-102; zie vooral op p. 102 de passage: "La pratique du pays susdits est diverse 
(...) mais tendant toujours a mesme fin, assavoir au profit particulier et au bien commun.".
273 Op. cit., p. 22-23: ...en i'Estat...c'est un soin aussi utile qu'honorable de faire polir avec industrie 
et jugement les facultés naturelles des hommes qui y vivent, les rendre convenables par ensemble 
et profitables a l'entretien et conservation du corps universel dont ils sont membres animés..." De 
passage bij Keohane op p. 165 van haar Philosophy.
274 Montchrétien, Traicté, ed. Funck-Brentano, p. 101: ...l'employ des hommes et Ie sgavoir de les 
rendre utiles au public et a soy-mesme est un grand traict du sage politique; que pour y parvenir il 
en doit nourrir, entretenir et accroistre l'industrie par enseignemens, par exemple et par exercice; 
taschant sur tout de bannir entre eux l'oysiveté, peste fatale aux Estats riches et florissans, mais 
au contraire de les attirer au travail par les appasts de l'honneur et par l'amorce du profit."
275 Testament Politique d'Armand du Plessis, Cardinal Duc de Richelieu &c., Amsterdam, chez 
Henry Desbordes (1689), met name de Seconde Partie, Chapitre III ('Qui montre que les interests 
publics doivent estre l'unique fin de ceux qui gouvernent les Etats, ou de moins qu'ils doivent estre 
preferez aux particuliers'); zie ook pagina 6 van het boek. Het is overigens niet duidelijk of 
Richelieu het Testament geheel of zelfs maar gedeeltelijk heeft geschreven. Zeker lijkt wel, als we 
Keohane volgen (Philosophy, p. 175) dat het uit de kring van zijn vertrouwelingen stamt, en voor 
mijn doeleinden is deze wetenschap voldoende om de gedachten in het boek onder Richelieu's 
naam op te voeren.
276 Testament Politique de Cardinal Richelieu, Seconde Partie, Chapitre III, p. 253-254: "...on ne 
sgaurait s'imaginer Ie mal qui arrive a un Etat, quand on prefere les interests particuliers aux 
publics, & que ces derniers sont reglez par les autres."
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eeuwen Frankrijk hebben geteisterd, zijn volgens de kardinaal goeddeels 
toe te schrijven aan het feit dat de door het vorstelijk gezag 
ingeschakelde hoofden der grote families sterker gehecht bleken aan hun 
propres interests dan aan die van het publiek.277 Het is aan de Vorst om 
voortaan het publieke belang boven alles te stellen, het rumoer en gewoel 
der familiehoofden negerend278, en rigoureus optredend tegen degenen 
die het in hun hoofd halen om de wetten en regels van de staat aan hun 
laars te lappen.279

Richelieu overleed in 1642 en de vorst die hij had gediend, Lodewijk 
XIII (1601-1643) een jaar later. De dauphin, de latere Zonnekoning 
Lodewijk XIV (1638-1715), was nog maar enkele jaren oud. In zijn 
Testament beklaagt Richelieu de grote diversiteit aan belangen die het 
Franse volk verdeeld houden.280 Kort na zijn dood trad deze diversiteit aan 
de dag in een reeks opstanden, door geschiedschrijvers doorgaans 
samengevat als de zogeheten 'Fronde'. Verarmde boeren, boze 
stedelingen en bovenal leden van de ambts- en de zwaardadel trachtten 
gebruik te maken van de minderjarigheid van de dauphin om hun eigen 
positie ten koste van de troon en alle mogelijke andere groeperingen in 
het koninkrijk te verbeteren. Na 1648 verzonk Frankrijk deels in chaos. 
Omdat de opstandelingen zo nadrukkelijk alleen hun eigen belangen 
najoegen en niet in coalitie tegen het koninklijk gezag optrokken, kon 
Eerste Minister Mazarin (1602-1661) het Franse huis relatief snel weer op 
orde brengen; in 1653 had hij de rust definitief hersteld. Het was, wat het 
hof betrof, nu zaak om de macht van de grote aristocratische families 
definitief te breken. Lodewijk XIV zou hierin verregaand slagen tijdens het 
persoonlijk regiment dat hij begon in 1661, direct na het overlijden van 
Mazarin.

Het bewind van Lodweijk XIV werd aanvankelijk breed gedragen, 
maar boette met het verstrijken der jaren steeds sterker aan populariteit 
in, vooral tengevolge van de niet-aflatende reeks oorlogen waarin hij zijn 
land stortte. Lodewijk's laatste grote avontuur was de in 1701 begonnen 
Spaanse Successieoorlog, een grote Europese strijd waaraan pas in 1713 
en 1714 een einde kwam, met een aantal te Utrecht getekende 
verdragen.

11. Commercie behoeft de Vorst als 'scheidsrechter': Saint-Pierre
De abbé de Saint-Pierre (1658-1743), secretaris van de Franse 
gevolmachtigde te Utrecht, publiceert in 1713 een gedurfd plan om de 
algemeen verwelkomde vrede in Europa permanent te maken: hij stelt 
een Europees scheidsgericht van naties voor. Saint-Pierre's gedachten 
doen veel stof opwaaien, maar vallen niet bepaald in vruchtbare bodem.
In 1717 ziet hij zich dan ook genoodzaakt om aan zijn boek een derde

277 Op. cit., Seconde Partie, Chapitre III, p. 254: "...la pluspart des malheurs qui sont arrivez a la 
France ont esté causez par Ie trop grande attachement que beaucoup de ceux qui ont esté 
employez a l'administration ont eu è leurs propres interests au préjudice de ceux du Public.".
278 Op. cit., Seconde Partie, Chapitre III, p. 256.
279 Op. cit.. Seconde Partie, Chapitre V, p. 263; zie ook, in hetzelfde hoofdstuk, p. 266 en 268.
280 Op. cit., p. 255.
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deel toe te voegen.281 Met spijt, zo vertelt hij in het voorwoord daarvan, 
heeft hij moeten vaststellen dat veel lezers van de eerdere twee delen 
blijkbaar onvoldoende inzicht hebben in de vreedzame fundamenten 
waarop iedere samenleving berust, waardoor zij kunnen volhouden dat 
soevereine heersers hun conflicten maar het best kunnen blijven 
beslechten op een 'beestachtige wijze': met geweld.282 Saint-Pierre voelt 
zich geroepen tot een nadere uiteenzetting, omdat het gebrekkig inzicht 
zijn vredesproject zo overduidelijk in de weg staat.

Mensen worden volgens Saint-Pierre volledig gedreven door het 
verlangen naar geluk en de angst voor ongeluk.283 Als mensen, zelfs de 
brutaalsten, zelfs de allerjongsten, hun gedachten bepalen bij hetgeen ze 
aan geluk te winnen of te verliezen hebben, kiezen ze er steevast voor om 
met anderen ten minste in de intieme en dagelijkse omgang (commerce 
intime & journalier) van de familie te leven. De voordelen van een leven 
alleen (dans la solitude) wegen niet op tegen de voordelen van een leven 
tezamen (dans la societé). Moeder, kinderen, vader: allen hebben ze, 
ieder voor zich, groot belang (grand interêt) bij de instandhouding van de 
familie. De vader is de baas, hij is Ie Chef; in conflicten tussen de 
kinderen is hij de scheidsrechter: l'Arbitre. Hij heeft de macht om te 
straffen en regeert over zijn kinderen door de vrees voor straf. Het is 
volgens Saint-Pierre voor de Arbiter overigens van groot belang om zo 
min mogelijk geweld te gebruiken. Neem nu, zo vervolgt Saint-Pierre284, 
een aantal aan elkaar gelieerde families die met elkaar samenleven in een 
dorp, waarbij meerdere chefs de familie gehoorzamen aan een hoogste 
'natuurlijke' chef, de Patriarch. Zolang hij leeft gaat alles goed. Zeker, de 
mensen in het dorp zullen elkaar van tijd tot tijd haten, en ze zullen het 
niet altijd over alles eens zijn, maar ze leven onder zijn arbitrage wel mooi 
zonder oorlog, dat wil zeggen: zonder naar de wapens, zonder naar 
geweld te grijpen. Feitelijk is het dorp een societé moins intime & plus 
generale, die naast en boven de intieme societé van de familie is 
gekomen. De omgang, de commerce, van de mensen in deze grotere 
samenleving, dit petit Corps Politique in de dop, deze natuurlijke 
monarchie in wording, brengt eenieder over en weer profijt. Er is sprake 
van een wederkerig profijt, een profit reciproque: allen die met elkaar 
omgaan, tous ceux qui sont en commerce, zijn elkaar tot steun in een 
wederkerig dienstbetoon, een secours mutuel. De voordelen van de kleine 
politieke samenleving van het dorp, zo laat Saint-Pierre zien, zijn vele 
malen groter nog dan die welke in familiekring genoten worden: in het 
dorp zorgt men in geval van ziekte, ouderdom en nood voor elkaar, over 
de grenzen der afzonderlijke families heen; de Chefs de familie 
beschikken ineens over gelijken met wie ze gezellig kunnen verkeren en in

281 Keohane schrijft over St-Pierre op p. 362-376 van haar Philosophy. Het derde deel van St- 
Pierre's boek over de eeuwige vrede lijkt zij niet echt gebruikt te hebben.
282 Projet de traité pour rendre la paix perpetuelle entre les souverains chretiens, pour maintenir 
toujours Ie Commerce libre entre les Nations... eclairci par M. L'Abbé de S. Pierre (Utrecht, Chéz 
Antoine Schouten, 1717), pp. xxv-xxviii; zie ook p. 8-9.
283 Op. cit., p. 11. Zie aldaar ook de uitspraak: "Voila Ie ressort de toutes nos actions, Ie desir 
d'être plus heureux que nous ne sommes, ou la crainte d'être plus malheureux."
284 Op. cit., p. 12-29.
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een gezonde competitie kunnen treden; arbeidsspecialisatie wordt 
mogelijk; en er kan meer en makkelijker kennis worden overgedragen. 
Maar dan, aldus nog altijd Saint-Pierre285, er gebeurt een ramp: de 
Patriarch sterft! Zijn Arbitrage naturel valt weg, en de Patriarch heeft, in 
het voorbeeld van Saint-Pierre, nagelaten om zijn Chefs tijdig te 
gewennen aan een vergadering waarin zij, na zijn dood, op werkbare 
wijze bij meerderheid van stemmen en onder leiding van de oudste uit 
hun midden, een permanent algemeen scheidsgericht in stand kunnen 
houden. Zonder een dergelijk Arbitrage conventionnel vervalt het dorp tot 
wanorde, aangezien de verdeling van bezittingen, de nakoming van 
eenmaal gemaakte zakelijke afspraken en de bemiddeling in alle 
mogelijke geschillen en conflicten tussen de dorpelingen nu eenmaal om 
een voortdurend scheidsgericht vraagt. Moord, doodslag, plundering en 
verkrachting ontwrichten de samenleving tot zij ten onder gaat; alleen 
indien alsnog een arbitrage bij overeenkomst, een Arbitrage 
conventionnel, tot stand wordt gebracht, kan de samenleving gered, en de 
iedereen rijkdom brengende commercie hervat worden.

Het moge duidelijk zijn waar Saint-Pierre naartoe wil286: het bij 
overeenkomst ingestelde scheidsgericht, de Arbitrage conventionnel, heeft 
zich van de schaal van het dorp naar die van de natie verplaatst, en in de 
natie is het de Vorst die als scheidsrechter in de iedereen profijt 
brengende commercie optreedt. In een tijd waarin de monarchie nog als 
iets mystieks en Godgezegends aan het volk werd verkocht, was dit een 
behoorlijk subversieve voorstelling van zaken. En Saint-Pierre wilde graag 
nog verder gaan: de uitbreiding van Arbitrage conventionnel van het dorp 
naar de natie wordt wat hem betreft logischerwijs gevolgd door de 
instelling, ook weer bij overeenkomst, van een permanent scheidsgericht 
tussen de naties. Werd permanente arbitrage tussen de naties inderdaad 
gerealiseerd, dan zou voor Europa een tijdperk van eeuwige vrede 
aanbreken.

12. Pleidooi voor een op commercie stoelende 'Europese Unie'
In het eerste deel van zijn project voor een permanente Europese vrede 
definieert Saint-Pierre in het voorbijgaan 'echte' en 'schijnbare' belangen. 
Een interêt veritable is volgens hem al hetgeen bijdraagt aan vergroting 
van iemands rijkdom, reputatie en macht; hetgeen de positie van een 
Huis of Staat verstevigt of vergroot. Een schijnbaar belang, un interêt 
apparent, is in zijn ogen een interêt passager peu solide: een belang van 
voorbijgaande aard zonder echte bodem, dat zich aandient als een sterk 
gevoel dan wel een frivole en ongefundeerde hoop zich van de geest 
meester maakt.287 Welnu: in het derde deel van zijn betoog maakt Saint- 
Pierre duidelijk dat het gevoel van angst voor de buurman, tezamen met 
de ongefundeerde hoop dat hij zich als onze weldoener zal ontpoppen, een 
mens, of hij nu soeverein vorst is of niet, sterker aan zijn buurman bindt

285 Op. cit., p. 29-50.
286 Op. cit., p. 58-65.
287 Projet pour rendre la paix perpetuelle en Europe, Tome I (Utrecht, Chéz Antoine Schouten, 
1713), p. 32-33.
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dan een overeenkomst tot arbitrage. De arbitrageovereenkomst namelijk 
bindt voorzeker, maar neemt wel onze angst voor de buurman weg, en 
zet ook nog eens onze ongefundeerde hoop op wederzijdse bijstand om in 
een contractueel gegarandeerde zekerheid.288 Het is welbeschouwd de 
angst die soevereinen voor elkaar koesteren, alsook de ongefundeerde 
hoop dat er zonder overeenkomst aan eikaars bestaan voordeel te 
behalen zou zijn, die het schijnbare belang schraagt dat deze soevereinen 
zeggen te hebben om volledig vrij te blijven, niet onderworpen aan welke 
vorm van arbitrage dan ook. Het echte belang van de vorsten 
daarentegen, zoveel zal duidelijk zijn geworden, is gelegen in het wel 
degelijk afsluiten van een overeenkomst tot voortdurende arbitrage: 
alleen deze zal immers leiden tot de vergroting van rijkdom, reputatie en 
macht van alle deelnemende partijen.289

De veronderstelde 'echte belangen' van de vorst worden door Saint- 
Pierre gemobiliseerd om het toneel der soevereine, elkaar en hun naties 
met eindeloze oorlogen teisterende vorsten rijp te maken voor een geheel 
aan commercie gewijd Europa. Aan Saint-Pierre komt dus de eer toe om 
ruim 250 jaar vóór het werkelijke ontstaan reeds een redelijk uitgewerkt 
visioen te hebben gehad van wat tegenwoordig de 'Europese Unie' heet.

13. Vrijheid voor de wellevende hoveling: Saint-Evremond
In de 186 eeuw zouden de denkbeelden van Saint-Pierre in bepaalde 
kringen van de Franse elite invloedrijk worden. Veel breder dan het 
denken van Saint-Pierre evenwel resoneerde in de 18e-eeuw het 
gedachtegoed van de 17-eeuwse edelman Charles de Saint-Evremond 
(1613-1703). Dat is niet zo verwonderlijk, want terwijl Saint-Pierre al zijn 
aandacht richtte op een alternatieve inrichting van staat en maatschappij 
- een aandachtsveld voor slechts een enkeling - onderzocht Saint- 
Evremond hoe een door begeerte aangeraakt mens, in de gestalte van 'de 
hoveling', verregaande persoonlijke vrijheden en genietingen met 'net en 
passend gedrag' zou kunnen combineren, - iets dat relevant mocht heten 
voor alle Franse geletterden die door de school van Montaigne en Charron 
waren gegaan.

Saint-Evremond's Oeuvres verschenen pas na 1680, laat in zijn 
leven, en verschaften hem op zijn oude dag nog grote roem.290 In zekere 
zin begint met zijn Verzameld Werk de Verlichting, zoals met name blijkt 
uit de in de Oeuvres opgenomen studie naar veranderingen in de 
volksaard ('volksgeest') van de antieke Romeinen. De in deze studie door 
Saint-Evremond voorgestelde gedachte dat een volksaard zich kan 
ontwikkelen, alsook zijn verheerlijking van de vrijheid die de afzonderlijke 
mens onder beschaafde condities geniet om zijn leven naar eigen inzicht 
in te richten, ja zijn woordgebruik: alles ademt reeds de geest van wat wij 
ons doorgaans bij 'de Verlichting' voorstellen. Het is goed om de 
genoemde studie van Saint-Evremond kort te doorlopen, ook en vooral

288 Projet de traité ... par M. L'Abbé de S. Pierre (Utrecht, 1717), p. 71-88, in het bijzonder p. 86.
289 Op. cit., p. 153-158.
290 Keohane schrijft over St. Evremond in haar Philosophy op p. 230-237; ik volg haar in deze en in 
de volgende alinea.
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omdat hij aan de hand van het Romeinse verleden een ontwikkelingsgang 
schetste, die eigenlijk - zoals zijn tijdgenoten wel inzagen - die van 
Frankrijk was.

In de vroege jaren van de Romeinse Republiek ziet Saint-Evremond 
een volk dat zich volledig overgeeft aan vrijheid en het bien public. De 
Romein, een lompe boer, gaat volledig op in zijn burgerijver; hij kent 
geen ruimte voor zichzelf. Zijn tijd verdeelt hij tussen een simpel leven op 
het land en wrede, want primitieve oorlogvoering.291 In die oorlogen wordt 
de wildheid van de primitieve Romein getemd, niet in de zin dat 
beschaving en verfijning hun intrede doen, maar dat een strenge 
ingetogenheid zich in de Romeinse volksaard vastzet. Rijkdom wordt 
vergaard, maar de particulier die daarvan wil genieten, wacht straf. 
Excessief hechten de Romeinen aan 'belangeloosheid' - Ie 
désintéressement. Eenieder ziet het als zijn plicht om in ijver voor de 
publieke zaak zijn eigen zaken te verwaarlozen.292 Pas tijdens de Punische 
Oorlogen vormt zich een zekere particuliere geest, un esprit particulier.
De Romeinen beginnen zich minder in gemeenschap en meer in 
afzondering op te houden. De eens zo licht gedragen banden der 
samenleving voelen plots als zware kettingen die afgeworpen moeten 
worden, wil een mens over zichzelf beschikken, - wil hij naar eigen inzicht, 
par les lumiéres de son propre esprit, zijn leven inrichten, met zelf 
gekozen sociale verbindingen en zelf gekozen liefhebberijen.293 In plaats 
van het eens zo dominante eergevoel wordt uiteindelijk een nieuwe geest 
over het volk vaardig: de 'geest der belangenbehartiging', Ie génie de 
l'intérêt. In deze nieuwe geest richten 'hooghartige' Romeinen zich 
voortaan op machtsvergroting, 'laaghartige' zich op de opeenhoping van 
rijkdommen.294

Het is op dit punt, bij de beginnende corruptie van de Romeinen, dat 
ik295 wil overstappen van Saint-Evremond's historische studie naar een 
door hem geschreven commentaar op het Frankrijk van zijn eigen tijd. 
Saint-Evremond constateerde namelijk dat een volledig losgeslagen génie 
de l'intérêt veeI van zijn landgenoten in de ban had geslagen. Tegenover 
deze ontaarde lieden zag hij ouderwetse critici stelling betrekken: 
predikers van een rigide deugdopvatting die met de eigen tijd niets meer 
te maken leek te hebben - een deugdopvatting, zeg maar, die bij

291 Saint-Evremond, 'Réflexions sur les divers Génies du Peuple Romain dans les différens temps de 
la République': pp 120-224 in: Oeuvres de Monsieur de Saint-Evremond, Tome II (1753), zie p. 
128-131 (Chapitre II), en wel in het bijzonder p. 128: "Le zéle du Citoyen déroboit l'homme a lui- 
même"; p. 129 :"une sorte de vie si inculte" p. 130: "des moeurs si rudes &si grossieres".
292 Op. cit., p. 142-143, in het bijzonder p. 143: "Le désintéressement alloit quasi a l'excès, chacun 
se faisant un devoir de négliger ses affaires pour prendre soin du public".
293 Op. cit., p. 179-181, in het bijzonder p. 180: "Ici, les hommes commencerent a se regarder 
moins en commun, qu'en particulier. Les liens de la Société, qu'on avoit trouvés si doux, 
semblerent alors des chaïnes facheuses; & chacun dégoüté des loix, voulut rentrer dans le premier 
droit de disposer de soi-même, de se laisser aller a son choix, & de suivre dans ce choix, par les 
lumiéres de son propre esprit, les mouvements de sa volonté." en p. 181: "...les hommes revenus 
de la République a eux-mêmes, cherchoient de nouveaux engagemens dans la Société, & 
regardoient parmi eux a choisir des sujets qui méritassent leurs affections."
294 Op. cit., p. 188: "...le génie de I' intérêt qui prit la place de celui de l'honneur..."
295 Het in deze paragraaf nu volgende niet via Keohane.



149

Romeinse boeren uit de begintijd van de Republiek niet had misstaan, 
maar volstrekt onbruikbaar moest heten in het moderne, geciviliseerde 
Frankrijk. In een reeks van drie opeenvolgende uiteenzettingen laat Saint- 
Evremond, om zijn eigen standpunt zo zuiver mogelijk te ontwikkelen, 
achtereenvolgens een gecorrumpeerd mens, een door de verouderde 
deugdopvatting begeesterd prediker, alsmede een modern en wellevend 
hoveling aan het woord. De gecorrumpeerde mens mag het spits afbijten: 
"Plicht, vriendschap, dankbaarheid en de rest van dergelijke dwalingen 
waaraan zotten en zwakkelingen zich vastklampen, hebben mij in heel 
mijn leven geen moment gehinderd," zo laat Saint-Evremond hem 
zeggen: "De natuur heeft me geboren doen worden met Ie vrai génie de 
l'Intérêt, een geest die ik door studie gecultiveerd, en door ervaring groot 
heb gemaakt."296 Nadat de gecorrumpeerde mens breedsprakig 
zelfverrijking ten koste van anderen heeft verheerlijkt, voert Saint- 
Evremond een Deugdzaam man op, die met uiterst rigide veroordelingen 
mag reageren.297 Uiteindelijk komt een 'wellevend en handig hoveling', un 
honnête & habile Courtisan, aan het woord. Deze hoveling - het alter ego 
van Saint-Evremond - geeft aan de Deugdzame prediker de wenk, dat het 
beter is om gecorrumpeerde lieden wat bedachtzamer te benaderen.298 De 
rede -  la raison -, zo laat Saint-Evremond zijn hoveling zeggen, was 
vroeger weliswaar bot en streng, maar heeft zich in de loop der tijden 
geciviliseerd (s'est civilisée avec Ie temps); zij hoeft inmiddels niet langer 
rigide en streng te zijn: "zij heeft zich verzacht om wellevendheid 
(honnêteté) in de omgang der mensen te brengen; zij is delicaat en 
nieuwsgierig in de zoektocht naar genoegens geworden, om het leven net 
zo aangenaam als veilig en fatsoenlijk te maken. Zo dan, Mijnheer, dienen 
wij de tijd te vergeten waarin het voldoende was om streng te zijn 
teneinde als deugdzaam te worden gewaardeerd; tegenwoordig wordt 
men als een verdienstelijk mens ingeschat mede op grond van goede 
omgangsvormen, galant gedrag en het vermogen de genietingen des 
levens te smaken."299 Het is niet goed, zo laat Saint-Evremond zijn 
hoveling verder betogen, om het gedrag van tijdgenoten te veroordelen 
op grond van de verouderde sentimenten van ongeciviliseerde wilden; wat 
botteriken vroeger'ondeugd' (wee) noemden, heet bij delicater naturen 
tegenwoordig gewoon 'genot' (plaisir).300 Het heeft geen zin om de wereld 
te beschouwen zoals zij zou moeten zijn, gaat de hoveling voort. Laten we 
streng zijn voor onszelf, in ons geweten een vijand voor de ondeugd, 
maar laten wij ons niet, geschokt, afwenden van de ondeugende lieden

296 Saint-Evremond, 'L'interest dans les personnes tout-a-fait corrompues - Le corrumpu parle': p. 
199-204 in: Oeuvres de Monsieur de Saint-Evremond, Tome III (z.pl., 1753); het citaat op p. 200.
297 Saint-Evremond, 'La vertu trop rigide - Le Vertueux parle': p. 204-209 in: Oeuvres de Saint- 
Evremond, Tome III (1753).
298 Saint-Evremond, 'Sentiment d'un honnête & habile Courtisan sur cette Vertu Rigide & ce Sale 
Interest': p. 209-217 in: Oeuvres de Saint-Evremond, Tome III (1753).
299 Op. cit., p. 210: "[ia raison] s'est adoucie pour introduire l'honnêteté dans le commerce des 
hommes; elle est devenue délicate & curieuse dans la recherche des plaisirs, pour rendre la vie 
aussi agréable qu'on avoït taché de la rendre süre et honnête. Ainsi, Monsieur, il faut oublier un 
temps oü c'étoit assez d'être sévere pour être cru vertueux, puisque la politesse, la galanterie, la 
Science des voluptés, sont une partie du mérite présentement."
300 Loc. cit.
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die ons omringen; het is immers onze taak, ze te helpen om zich in hun 
ondeugd zoveel mogelijk te matigen. Daartoe gaan we dus niet op 
ouderwetse wijze de ondeugd kastijden, maar laten we zien hoe en waar 
de deugd loont - dat past in onze tijd! Draag goede voorbeelden aan, geef 
zelf het goede voorbeeld, "en vergeet nooit, als u iemand van een 
laaghartig belang wilt genezen, om hem een alternatief, eerzaam belang 
voor te houden."301 Saint-Evremond zegt het nog net niet met zoveel 
woorden, maar het is duidelijk waar hij heen gaat: wie zijn tijdgenoten wil 
dienen, moet hen laten zien dat het onverkort nastreven van lage 
belangen niemand tot voordeel strekt; moet laten zien dat 'echte' 
belangen eerzame belangen zijn: dat het meer vruchten afwerpt om zo 
eerzaam mogelijk door het leven te gaan, dan blind de laagste eigen 
interesses na te jagen. Niet alleen Vorsten, zo kan uit de redeneringen 
van Saint-Evremond worden opgemaakt, ook gewone stervelingen hebben 
blijkbaar 'echte' belangen: belangen die ze zelf niet altijd zien, maar 
waarop ze elkaar, zeker aan het hof, op wellevende wijze van tijd tot tijd 
wel degelijk kunnen attenderen.

14. Vrijheid voor de handelaar: d'Argenson's laissez faire
Saint-Pierre was gefascineerd door de zegeningen van 'commercie'. Nu 
betekent commerce bij hem, net als bij tijdgenoten als Saint-Evremond,302 
nog gewoon in algemene zin 'omgang', al is de gedachte dat het om 
profijtbrengende omgang gaat wel steeds nadrukkelijk op de achtergrond 
aanwezig. Enkele tijdgenoten van Saint-Pierre werkten de connecties 
tussen profit, commerce en intéréts al iets nader uit, waarbij 'commerce' 
veel nauwer, veel nadrukkelijker als 'handel' werd opgevat.303 De 
doorbraak in woordbetekenis werd door de Académie frangoise in 1718 
genoteerd, in de tweede editie van haar Dictionnaire. Had 'commerce' het 
anno 1694, in de allereerste editie van het woordenboek, nog zonder 
eigen lemma moeten stellen, om enkel verspreid over het boek op te 
duiken in frases die voornamelijk 'omgang' in algemene zin beduidden,304

301 Op. cit., p. 210-214, met het citaat op p. 213: "...& pour Ie guérir d'un sale intérêt, n'oubliez 
jamais de lui en mettre devant les yeux un autre honorable."
302 Op. cit., p. 210: "[la raison] s'est adoucie pour introduire l'honnêteté dans Ie commerce des 
hommes [mijn cursivering -  mjn].
303 Zie bijvoorbeeld Pierre Ie Besant de Boisguillebert (1646-1714) en zijn Verhandeling over de 
natuur van rijkdommen, het geld en de cijnsen van 1707; deze 'Dissertation sur la nature des 
richesses, de l'argent et des tributs' werd heruitgegeven als p. 394-424 van: M. Eugène Daire, 
Economistes-Financiers du XVIIIe Siècle (Paris, 1843).
304 Le Dictionnaire de l'Académie frangoise, dedié au Roy. Tome Premier (A-L), A Paris, chez 
Coignard (1694). COMMERCE komt niet als apart lemma in dit deel voor, maar er zijn wel diverse 
uitdrukkingen te vinden die aangeven dat 'commerce' in het algemeen 'omgang' betekende. Zie 
bijvoorbeeld de uitdrukking "commerce ordinaire des honnestes gens" op p. xiv; de uitdrukking 
"commerce ordinaire de la vie" op p. 429 links [lemma FACILE]; de uitdrukking "commerce du 
monde" op p. 90 rechts [lemma BATTRE], 457 links [FILOU], 528 rechts [GOURD], 554 links 
[HANTER], en 668 links [LOUP], In hetzelfde woordenboek zijn ook diverse bewijsplaatsen te 
vinden voor het gebruik van 'commerce' in meer toegespitste zin, onder meer als 'handel', bijv. op 
p. 154 rechts [CENT]; als'omloop'van geld, bijv. op p. 81 links [BANQUIER]; en als'omgang 
tussen man en vrouw', bijv. op p. 23 links [AIMER],
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in de editie van 1718 beschikte 'commerce' over een eigen lemma, met 
als eerste betekenis eenduidig die van 'handel'.305

Over de wijze waarop en de mate waarin vorst en staat de 
commercie mochten reguleren, bestond in de eerste helft van de 18e eeuw 
bepaald geen overeenstemming. De Franse vorst, zijn dienaren en een 
hele schare theoretici neigden er toe om handel aan strikte regels te 
binden, maar zij stuitten daarbij op een oppositie, die nadrukkelijk aan 
kracht won naarmate het midden van de eeuw naderde.

Begin 1751 begon in Frankrijk het zogeheten Journal Oeconomique 
te verschijnen. Toen in het tweede nummer een uittreksel werd afgedrukt 
van een verhandeling over de diverse mogelijkheden tot 
handelsregulering van overheidswege306, was dat voor een anonymus 
reden om de redactie een felle briefte schrijven. Dit epistel werd in het 
aprilnummer van het Journal afgedrukt.307 De briefschrijver viel met de 
deur in huis308: was het eigenlijk wel zo'n goed idee om handel, nijverheid 
en de gelddistributie (Ie commerce, les manufactures & la circulation des 
espéces) met grote zorg en ongerustheid te lijf te gaan? Was het niet een 
veel beter idee om ze de vrije teugel te geven, en het bij enige 
bescherming te laten? De auteur van de brief bracht een veelzeggende 
anecdote ter tafel. Toen de befaamde Franse minister Colbert een aantal 
afgevaardigden uit de handel eens vroeg wat hij voor de commerce kon 
betekenen, had de redelijkste en minst tot vleierij geneigde figuur in het 
gezelschap geantwoord, met een even simpele als veelbetekenende frase: 
"Laissez-nous faire".309 De briefschrijver wist het heel stellig: de op 
zichzelf gestelde mens (un homme seul) zag het scherpst waar de 
belangen van zijn handel (/es intéréts de son commerce) lagen. Moest 
deze mens met anderen samenwerken, dan lagen belangenconflicten in 
het verschiet.310 Bemoeiden wetgevers zich er mee, dan raakten zij in de 
enorme hoeveelheid aan belangen gewis het spoor bijster.311 Wetgevers, 
zoveel was duidelijk, konden maar het best opzij gaan.

De anonymus presenteerde in het aprilnummer van het Journal een 
programma van overheidsonthouding in economische zaken, dat 
moeiteloos als 'liberaal' kan worden herkend. "Van het publiek gezag/' zo

305 Nouveau Dictionnaire de l'Académie frangoise, dedié au Roy. Tome Premier. A Paris, chez Jean- 
Baptiste Coignard (1718), p. 294 links: "COMMERCE, Trafic, négoce de marchandises, d'argent, 
soit en gros, soit en détail", direct gevolgd door de betekenis van 'omgang': "COMMERCE, Signifie 
aussi, Communication & correspondance ordinaire avec quelqu'un, soit pour la société seulement, 
soit aussi pour quelques affaires", met aldaar als eerste voorbeelden van staande uitdrukkingen: 
"Dans Ie commerce de la vie. dans Ie commerce du monde".
306 'Dissertation sur Ie commerce, tirée de celle du Marquis Belloni, publiée a Rome en mars 1751': 
p. 93-121 van het Journal Oeconomique, ou Memoires, Notes et Avis sur les Arts, l'Agriculture, Ie 
Commerce, & toit ce qui peut y avoir rapport, ainsi qu'è la conservation & a l'augmentation des 
biens des families, &c., Mars 1751 (A Paris, chez Antoine Boudet, 1751).
307 'Lettre è l'Auteur du Journal Oeconomique, au sujet de la dissertation sur Ie commerce de M. Le 
Marquis Belloni': p. 107-117 van het Journal Oeconomique etc. Avril 1751 (A Paris, chez Antoine 
Boudet, 1751).
308 Op. cit., p. 107.
309 Op. cit., p. 111. Het zou hier kunnen gaan om het allereerste publieke gebruik van de liberale 
strijdkreet'laissez-faire'; zie: Keohane, Philosophy, p. 380.
310 'Lettre a l'Auteur' du Journal Oeconomique etc. Avril 1751 (Paris, 1751); p. 115.
311 Op. cit., p. 115, in samenhang met p. 109-111.
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redeneert de briefschrijver, "wordt niets gevraagd dan goede rechters, 
bestrijding van monopolie, gelijke bescherming van alle burgers, 
waardevaste betaalmiddelen, wegen en kanalen; alle voorzorgen die hier 
boven uit gaan, deugen niet."312 Dit liberaal programma werd door de 
auteur zelf ook daadwerkelijk onder de vlag van liberté aan de man 
gebracht: "Talloze publieke en particuliere werken worden door vrijheid 
(par la liberté) tot stand gebracht en geperfectioneerd; (...) eergevoel en 
winstbejag drijven ieder mens naar zijn particuliere zaak, en het resultaat 
is een groot geheel (un grand tout) dat door centrale sturing nimmer tot 
stand kan worden gebracht. "313

De anonieme brief in het Journal Oeconomique van april 1751, zo 
zou het nageslacht leren314, was geschreven door de Marquis d'Argenson 
(1694-1757), een hooggeplaatst protégé van Saint-Pierre. De markies 
was een man die niet alleen op het vlak van economie, maar ook en 
vooral op dat van de staatsinrichting belangrijke nieuwe inzichten te berde 
bracht. Dit bleek wel toen in 1764, na zijn overlijden, enige 
Beschouwingen over de regering van Frankrijk van zijn hand werden 
gepubliceerd.

15. Ruimte voor vrije gemeenschappen gevraagd
Volgens d'Argenson315 bestaat de kunst van het regeren, l'art du 
Gouvernement, in het zorgvuldig afwisselen van 'bemoeienis' en 
'vertrouwen': in het doseren van hinder en vrijheid voor nijvere 
burgers.316 Het vinden van de juiste balans tussen overheidsingrijpen en 
vrijheid voor de burgers is een kunst die volgens de markies niet alleen op 
iedere particulier (chaque particulier) betrekking heeft, maar ook op het 
lichaam der burgerij (/e corps des citoyens), alsook op steden en hele 
provincies.317 De soeverein dient het juiste mengsel van vrijheid en 
regulering te vinden in, let wel, de wijze waarop hij met uiteenlopende 
belangen omgaat. Of het nu de belangen van gemeenschappen, mensen, 
provincies, steden of naties betreft, "de Soeverein dient te bepalen waar 
hij belangen hindert om te voorkomen dat ze op elkaar botsen, en waar 
hij ze met alle kracht en in alle vrijheid laat gaan ten gunste van het 
algemeen belang."318

312 Op. cit., p. 109: "II ne demande a la puissance publique que de bons Juges, la punition du 
monopole, une égale protection a tous les citoyens, des monnoyes invariables, des chemins & des 
canaux; par-dela ces articles les autres soins sont vicieux."
313 Op. cit., p. 107: "Combien d'oeuvres générales et pariculières s'accomplissent & se 
perfectionnement par la liberté; chaque être travaille en droit sor, l'honneur & Ie profit menent 
chaque homme en particulier, & il en résulte un grand tout qui ne vient jamais par une direction 
générale". Zie ook op p. 115: "Oui, la liberté réglée & éclairée en fera toujours plus pour Ie 
commerce d'une nation que la domination la plus intelligente". Alle cursiveringen zijn van de auteur 
van de brief.
314 Ik verwijs hiervoor naar Keohane, Philosophy, p. 380, noot 55.
315 In deze paragraaf volg ik ten dele p. 383-391 van Keohane's Philosophy.
316 Considérations sur Ie Gouvernement Ancien et Présent de la France, par Mr. Le Marquis 
d'Argenson (Yverdon, 1764), p. 20: een "juste mélange d'attention & d'abandon"; p. 17: "la 
mesure de liberté et de gêne qu'il faut laisser aux travaux des citoyens".
317 Op. cit., p. 20.
318 Op. cit., p. 21: "II y a des intéréts de communauté a communauté comme d'homme a homme, 
il y en a entre les provinces & les villes, ainsi qu'entre les nations: le même Principe s'applique è
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D'Argenson stelt dat de juiste balans in Frankrijk nog niet gevonden 
is. De monarchale en absolute regering (/e gouvernement monarchique & 
absolue) wil zich immers direct met werkelijk alles en iedereen bemoeien, 
gunt burgers geen ruimte, en dient zo, ondanks de beste bedoelingen, het 
gemene best (Ie bien public) bepaald niet.319 Het is nodig dat les corps de 
citoyens: al die lichamen waarin burgers verenigd zijn, zoals steden, 
provincies, en dergelijke, met een zekere onafhankelijkheid vergaderen en 
handelen.320 De staat, zo redeneert d'Argenson, kan maar het best 
verdeeld worden in kringen (spheres d'autorité) die groot genoeg zijn voor 
een zinvolle mate van zelfregulering, en tegelijkertijd te klein om het 
centrale gezag (l'autorité générale) in de schaduw te stellen.321 Kleine, in 
belangrijke mate onafhankelijke corps brengen regelgeving namelijk 
dichtbij de mensen, en dat is belangrijk, want "hoe meer het volk in 
regelgeving een direct en nabij belang gewaar wordt, des te minder zal 
het naar ontduiking neigen, en uit zichzelf een beroep op de Wet doen."322

Het moge duidelijk zijn wat d'Argenson voor ogen staat: uitbreiding 
van de democratie in Frankrijk. De tijd lijkt er rijp voor te zijn, zo 
argumenteert hij,323 en hij presenteert meteen een uitgewerkt plan voor 
praktische realisatie van de nieuwe regeringsvorm.324 Het plan draait om 
de aanstelling van Magistrats populaires in iedere lokale gemeenschap 
(iCommunauté) van Frankrijk.325 Deze gemeentelijke magistraten 
vertegenwoordigen hun gemeenschap volledig in al haar rechten en 
belangen.326 In algemene zin stelt d'Argenson dat lokale magistraten een 
behoorlijke mate van vrijheid zullen genieten, zij het ook altijd binnen 
door de vorst voor heel het Koninkrijk gestelde grenzen.327

16. Ruimte aan de afzonderlijke mens gegeven: d'Aguesseau
D'Argenson's plannen waren in 18e-eeuws Frankrijk bepaald 
controversieel. In de geest van de door Lodewijk XIV gevestigde absolute 
monarchie, paste de gedachte dat tussen Vorst en afzonderlijke burger 
liggende collectieven meer vrijheid zouden moeten krijgen in het geheel 
niet. Juist integendeel: de overtuiging begon post te vatten dat zo veel

ses diversités. Le Souverain doit connoitre la oü il faut gêner les intéréts pour les empêcher de se 
choquer, & la oü il faut les laisser agir avec tout l'effort & toute liberté pour le bien des intéréts 
généraux."
319 Op. cit., p. 21-23.
320 Op. cit., p. 21, direct na het citaat als gegeven twee noten hiervoor: "Et pour lui permettre cet 
effort nécessaire, il faut que ces corps de citoyens puissent s'assembler, se concilier & agir, avec 
une certaine indépendance."
321 Op. cit., p. 23-24.
322 Op. cit., p. 24: "Plus le Peuple sent dans les réglements un intérêt direct & prochain, moins il 
s'en écarte & plus il devient lui-même le sollicitateur de la Loi."
323 Zie in het op. cit. met name p. 138-158: Chapitre VI, 'Dispositions a étendre la Démocratie en 
France'.
324 Op. cit., p. 159 e.v.: Chapitre VII, 'Plan du Gouvernement proposé pour la France'.
325 Op. cit., p. 159: Plan, Article I.
326 Op. cit., p. 161: Plan, Article V: "...ils représenteront entiérement la Communauté pour tous ses 
droits & intéréts".
327 Op. cit., p. 173-174: Plan, Articles XXI-XXII. Let ook op Plan, Articles IX-XI en op p. 202-205: 
de magistraten mogen zelf de publieke werken in hun gemeenschap ter hand nemen, en daartoe 
ook zelf de benodigde fondsen werven en beheren - niet langer hoeft dit via Parijs te lopen, al 
houdt het hof wel een oogje in het zeil.
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mogelijk collectieven die tussen Vorst & Staat aan de ene, en de 
afzonderlijke burger aan de andere kant lagen, uit de weg moesten 
worden geruimd.

Aan het hof werd in de 18e eeuw niet geredeneerd langs de lijnen 
van een Saint-Pierre of een d'Argenson. De hoofse Franse elite bleef 
denken in termen van de Vorst en de door hem bestierde Natie of Staat. 
Als er al ruimte kon worden toegestaan voor vrije beweging (altijd onder 
het toeziend oog van de Vorst), dan moest die ruimte niet aan corps van 
welke soort ook gegegeven worden, maar aan de afzonderlijke burgers: 
de door hebzucht en ambitie gedreven enkelingen van Montaigne, Charron 
en Montchrétien. De tijd leek gekomen om in te gaan op het advies van 
laatstgenoemde, en ruimte toe te staan aan de afzonderlijke mens.
Daarbij diende dan wel eens en voor altijd af te worden gerekend - in de 
geest van Montchrétien én Saint-Evremond - met de gedachte dat een 
eenmaal onder de bevolking ontketende hang naar eigen belang, eigen 
ambitie, en eigen geluk, niet te verenigen zou zijn met het welvaren van 
de staat. Het verst in deze aan het hof gewenste denkrichting ging Henri 
d'Aguesseau (1668-1751), die niet voor niets tussen 1717 en 1722 en 
andermaal tussen 1727 en 1750 als kanselier van Frankrijk ambteerde. 
Vanaf 1758 begonnen d'Aguesseau's geschriften postuum te 
verschijnen.328 Het eerste deel van zijn Oeuvres bevatte direct zijn 
belangrijkste geschriften, waaronder een opzienbarende rede over 
vaderlandsliefde329, en een diepgravende Proeve tot een inleiding op het 
Publiek Recht330. D'Aguesseau's Proeve is daarom zo interessant, omdat 
hij daarin weliswaar het op het oog zo ouderwetse beeld van een uit 
'ledematen' opgebouwd maatschappelijk lichaam hanteert, maar dit beeld 
niet langer middeleeuws, maar 'modern' invult.

In zijn Proeve stelt d'Aguesseau331 de Natie voor als 'een enkel 
mens' {un seul homme), met als ledematen - let wel! - niet de 
middeleeuwse standen, maar op zich zelf gestelde burgers. Meer nog: is 
de Natie een geheel opgebouwd uit verschillende delen, ieder deel - 
iedere burger - is, op zichzelf beschouwd, eveneens een geheel. Dit is 
niet gering: bij d'Aguesseau is blijkbaar naast de sfeer van de als 'Natie' 
opgevoerde 'samenleving', een eigenstandige sfeer getreden voor de als 
'burger' opgevoerde 'afzonderlijke mens': een gelijkberechtigde sfeer. In 
een Natie of Staat dienen volgens d'Aguesseau namelijk twee soorten 
belang of geluk bestudeerd te worden: l'intérêt ou Ie bonheur van iedere

328 Oeuvres de M. Le Chancelier d'Aguesseau, Tome Premier, contentant Les Discours pour 
i'Ouverture des Audiences, Les Mercuriales, Les Réquisitoires & autres Discours faits en différentes 
occasions. Les Instructions sur les Études propres a former un Magistrat & autres Ouvrages sur 
queiques-uns des objets de ces Études, A Paris, Chez les Libraires Associés (1759).
329 'XIX. Mercuriale: L'amour de la patrie, Prononcée a la Saint Martin, 1715': p. 203-215 van 
Oeuvres de M. d'Aguesseau, Tome Premier (Paris, 1787).
330 'Essai d'une Instruction au Droit Public': p. 442-552 van Oeuvres de M. d'Aguesseau, Tome 
Premier (Paris, 1787).
331 Op. cit., p. 522: "II est évident, comme on l'a déja remarqué ailleurs, que dans cette 
supposition, chaque Nation peut être considérée comme un seul homme, dont tous les citoyens 
sont les membres. (...) Mais chacune des différentes parties, dont le tout est composé, considérée 
en particulier, est elle-même un tout."
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burger, apart beschouwd, en dat van 'de burgers in gemeenschap', dat is: 
het 'belang of geluk' van de Staat als geheel.332

D'Aguesseau stelt als 'evident' dat het geluk, ja het welzijn van een 
Staat wordt bepaald door het particulier welvaren (/e bonheur particulier) 
van zijn Leden.333 Van de andere kant ligt het particulier welvaren van 
iedere burger besloten in het welvaren van de Natie als geheel.334 Twee 
'evidente' conclusies volgen daaruit: ten eerste dat onder iedere 
regeringsvorm degenen die de teugels in handen hebben zorg moeten 
dragen voor het belang en het welvaren van hun Onderdanen335, en ten 
tweede336 dat ieder Burger zich, van zijn kant, ten behoeve van zijn eigen 
welzijn en zijn echte belang met al zijn krachten heeft te wijden aan het 
algemeen welzijn (/e bien commurt) van de Staat.

Wat d'Aguesseau rond 1750 tot stand brengt is niet gering: hij 
accepteert dat iedere afzonderlijke mens als burger een eigen sfeer van 
'belang en geluk' toekomt, en spreekt daarbij meteen al die 
sombermannen onder zijn tijdgenoten tegen, die meenden dat een al te 
grote ruimte voor het eigen belang van de afzonderlijke burger 
noodzakelijk tot decadentie en staatsverval zou moeten leiden. Van 
dergelijk gepruttel wil d'Aguesseau niets weten: accepteer het eigen 
belang van de burger gewoon, zo maant hij de Fransen van zijn tijd, in de 
wetenschap dat het werkelijk belang, het intérêt véritable van iedere 
mens, van iedere Burger besloten ligt in het algemeen belang van de 
samenleving, het intérêt commun de la Société.337

17. Van standen naar individuen -  een wentelpunt rond 1750
D'Aguesseau liet zien dat aan de 'afzonderlijke mens' - aan het 'individu', 
zoals de terminologie kort na zijn overlijden ging luiden338 - met een 
gerust hart ruimte kon worden gegeven, omdat dit individu zijn belang en 
geluk enkel en alleen in het grotere collectief van de natie kon

332 Op. cit., p. 522, in directe aansluiting op het citaat in de voorgaande noot: "Ainsi dans ces 
grandes Sociétés qui forment un Etat, une Nation, il ya toujours deux sortes d'intérêt ou de 
bonheur a distinguer. L'un est l'intérêt ou le bonheur de chaque Citoyen, envisagé séparément. 
L'autre est l'intérêt ou le bonheur de tous les Citoyens considérês en commun, ou de l'Etat entier."
333 Op. cit., p. 524: "Le bonheur particulier de tous les Membres d'une même Société, fait le 
bonheur commun de la Société entière; de même que l'intégrité & la santé de chacun des Membres 
du corps humain forme le bon état, ou si l'on peut parler ainsi, le bien-être de tout le corps. Un 
Etat ne peut être qu'heureux, lorsque tous ses Sujets le sont." D'Aguesseau redeneert hier en in de 
volgende pagina's met, naar eigen zeggen, "...vérités, que je crois supposer comme évidentes par 
elles-mêmes."
334 Op. cit., p. 525: "Réciproquement, le bonheur total d'une Nation considérée en général, 
renferme le bonheur particulier de chaque citoyen".
335 Loc. cit.: "L'une, que dans tout genre de Gouvernement ceux qui en tiennent les rênes, sont 
obligés, même pour leur véritable intérêt & leur propre bonheur, de tendre continuellement a faire 
celui de leurs Sujets."
336 Op. cit., p. 526: "L'autre conséquence est que réciproquement chacun des Citoyens doit aussi 
pour son propre bonheur & son intérêt véritable, concourir de toutes ses forces au bien commun de 
l'Etat entier. II ya une liaison si étroite, si intime entre ces deux intéréts, qu'ils doivent être 
regardés comme unis par un lien indissoluble. Malheur a celui qui veut les séparer."
337 Loc. cit.: "Chaque homme sans doute, chaque Citoyen devroit tendre de lui-même a cette fin [la 
félicité du Corps entier], paree que, suivant ce qui a été déja dit, son véritable intérêt se trouve 
toujours renfermé dans l'intérêt commun de la Société."
338 Zie, in het voorgaande, paragraaf 6.
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verwezenlijken. De individuele mens neemt bij d'Aguesseau in de 
staatstheorie een prominente plaats in, ten koste niet alleen van de 
patriarchale familie339, maar ook en met name van de standen. Immers, 
wat deze laatste betreft: in het overgeleverde beeld van de samenleving 
als een uit verschillende ledematen samengesteld lichaam voert 
d'Aguesseau niet langer de standen als lidmaten op, maar de afzonderlijke 
burgers. Wat moest met die standen nu gebeuren, en wat met al die 
andere uit de middeleeuwen overgeleverde corporaties als gilden, steden, 
ordes, congregaties en wat al niet meer? In de tweede helft van de 18e 
eeuw werd in sommige kringen op die vraag een nogal radicaal antwoord 
geformuleerd: wég met al die overblijfselen uit een voorbije tijd!

De werken van d'Aguesseau zoals die na 1758 begonnen te 
verschijnen, werden onder meer besproken en geanalyseerd in de salons 
van Parijs, die in de 18e eeuw fungeerden als ware trefpunten van de 
politiek-administrieve en intellectuele elite. Tussen ongeveer 1750 en 
1780 was onder meer de salon van Baron d'Holbach (1723-1789) aan de 
Rue Royale belangrijk.340 Bij de baron thuis konden toonaangevende, vaak 
radicale geesten elkaar op donderdagen en zondagen treffen. D'Holbachs 
salon werd bezocht door zeer fameuze Fransen van zijn generatie: 
filosofen als d'Alembert (1717-1783), Condillac (1715-1780), Condorcet 
(1743-1794), Diderot (1713-1784), Helvétius (1715-1771), en, voor een 
tijdje, Rousseau (1712-1778). Ook een onvermoeibaar propagandist voor 
de democratische zaak als Raynal (1711-1796) mag als deelnemer aan 
d'Holbach's salon niet onvermeld blijven, net zo min als de belangrijke 
econoom en staatsman Turgot (1727-1781). De salon van de baron werd 
bovendien gefrequenteerd door toonaangevende Engelsen, voor een 
belangrijk deel van dezelfde generatie, waarbij gedacht moet worden aan 
intellectuelen als Edward Gibbon (1737-1794), David Hume (1711-1776) 
en Adam Smith (1723-1790), en daarnaast aan politici als Horace Walpole 
(1717-1797) en John Wilkes (1727-1797). D'Holbach zelf publiceerde 
graag en veel, zij het ook, vanwege zijn vaak brisante standpunten, 
zelden onder eigen naam.

Gedurende de jaren '60 van de 18e eeuw nam d'Holbach het 
Christendom onder vuur. Na 1770, het jaar waarin zijn hoofdwerk, het 
Systeem van de Natuur, verscheen, verlegde hij zijn aandacht naar 
sociale en politieke vraagstukken. In 1773 verscheen het eerste deel van 
zijn Natuurlijke Politiek, gepubliceerd onder het masker van 'een oud 
magistraat'.341 Het werk leest als een samenvatting van de radicale

339 Dit realiseert d'Aguessau zich terdege, en hij probeert aan de uiteenzettingen van voorgangers 
als Jean Bodin alsnog recht te doen. Zie in het op. cit. p. 523: c'eft une opinion fort probable 
que chaque familie ayant d'abord formé une espece de corps naturel qui a été la première image 
de toutes les Sodétés, l'assemblage des différentes families a produit dans la suite ce qu'on a 
nommé une Nation, un Peuple, un Etat: ainsi le plus ancien Gouvernement a été celui des Pères de 
familie, qui a servi apparemment de modèle a tous les autres."
340 D'Holbach en zijn salon schijnen pas de afgelopen jaren in zekere zin 'ontdekt' te zijn. Zie: 
Phillip Blom, A Wicked Company. The Forgotten Radicalism of the European Enlightenment (New 
York, 2010) en Jonathan I. Israël, Democratic Enlightenment. Philosophy, Revolution and Human 
Rights 1750-1790 (Oxford, 2011), p. 27-28, 34-35, 784-790, 808-821, 938-939 en 950.
341 Politique naturelle ou Discours sur les vrais Principes du Gouvernement, par un ancien 
Magistrat, Tome premier (Londres, 1773).
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inzichten die in d'Holbachs salon rondgingen, onderbouwd met de typische 
natuuropvatting van de baron zelf.

18. De samenleving als 'belangenvereniging': d'Holbach
De mens, zo leert d'Holbach in zijn Natuurlijke Politiek342, leeft van nature 
in een samenleving, en de Rede leert de mens dat dit ook goed is, 
aangezien hij er geluk (bien-être) en veiligheid (securité) in vindt.343 De 
gedachte dat mensen ooit in een 'natuurstaat' van eenzaamheid en 
isolatie zouden hebben verkeerd, als een soort van wilde beesten, 
verwerpt d'Holbach als volstrekt onzinnig en tegengesteld aan de 
Natuur.344 Een mens heeft andere mensen nodig. Een vereniging van 
krachten schenkt hem duidelijke voordelen: het is door vereniging 
(association) dat de mens goed leven kan, en natuurlijke beproevingen te 
boven komt.345 De Samenleving (Société) schildert d'Holbach af als een 
asiel (un asyle) voor onze angsten en onzekerheden, ja voor al het slechte 
dat we in de werkelijkheid of in onze verbeelding menen te ontwaren. Ook 
vergroot de samenleving, zeker naarmate ze getalsmatig groeit, onze 
gevoelens (sensations) en ervaringen (experiénces), waardoor onze rede 
zich sterker ontwikkelt, ons gevoel van onderlinge saamhorigheid groeit, 
en ons bestaan aan aantrekkelijkheid wint.346 Om het in één zin te vatten: 
"Het is dus vanwege hun belang (intérêt) dat mensen zich verenigen.',347

Een samenleving moet mensen veiligheid, krachtenbundeling, 
welvaart en welzijn bieden, dat staat volgens d'Holbach vast. Als een 
natie, of althans de regering daarvan, onrechtvaardig is of haar plichten 
verzuimt, pas dan gaat het in een samenleving mis. Immers: een mens 
die ziet dat de samenleving niets voor hem doet, hem hindert of zelfs 
niets dan kwaad berokkent, concludeert al snel dat hij haar niets 
verschuldigd is, en gaat dan blind een persoonlijk belang, een intérêt 
personnel, najagen dat niets meer gemeen heeft met het algemeen 
belang, het intérêt général. Eerst als velen zo gaan denken en handelen 
wordt de mens de mens een wolf, en is een mens in de samenleving 
slechter af dan de wilde in het bos.348

De samenleving mag, neen, moet, zo beweert d'Holbach in 
aansluiting op eerdere denkers als Montchrétien en d'Aguesseau, gebruik

342 Op. cit., p. 3: "La Société est l'ouvrage de la Nature, puisque c'est la Nature qui place l'homme 
dans la Société."
343 Op. cit., p. 4.
344 Op. cit., p. 4-5.
345 Op. cit., p. 6: "L'homme fut toujours nécessaire a l'homme; jamais il ne püt ignorer ou 
totalement oublier les avantages qui resultent de la réunion des forces; toujours il reconnut que 
l'association étoit propre a lui procurer les biens, & a Ie mettre en état de résister aux maux que la 
Nature lui fait alternati [7] vement éprouver."
346 Op. cit., p. 7: "Plus une société est nombreuse, plus les sensations augmentent, plus les 
mouvemens se diversifient, plus l'homme fait d'expériences, plus sa raison se développe; plus il 
s'attache a ses semblables, & plus son être lui devient cher."
347 Op. cit., p. 8: "C'est donc pour leur intérêt que les hommes s'associent."
348 Op. cit., p 10-12, met op p. 11-12: "Chacun ne vit que pour lui-même, & s'occupe fort peu de 
ses associés: chacun ne suit que ses passions, ne songe qu'a son [12] intérêt personnel qui n'a 
rien de commun avec l'intérêt général; c'est alors que l'homme devient un loup pour l'homme, & 
que 1'état de Société rend quelquefois plus malheureux que l'état du Sauvage qui s'enfonce dans 
les forêts."
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maken van de menselijke trek om vooral voor zichzelf te gaan, van de 
menselijke eigenliefde, dat wil zeggen: van l'intérêt personnel dat iedere 
mens animeert, en wel zo, dat dit persoonlijk belang met het algemeen 
welzijn, le bien général, gaat samenlopen. Als dat lukt om persoonlijke 
belangen met dit algemeen welzijn als het ware samen te smeden, komt 
een samenleving in haar kracht, en bloeit ze op.349

19. Deugd, Rede en Wet
'Deugd' (vertu) is in de opvatting van d'Holbach niets anders dan de 
'nuttigheid' (ulitilité) die mensen in een samenleving kenmerkt; 
deugdzaam zijn, is sociabel zijn, is bijdragen aan het welzijn van al 
degenen waarmee we verbonden zijn.350 'Deugen' is zoiets als 'nuttig zijn 
voor', en 'niet deugen' is 'afbreuk doen aan' menselijke wezens. Wat 
d'Holbach betreft, is deugd zowel als ondeugd mede een gevolg van 
belangen, die goed respectievelijk slecht begrepen worden.351 Want zeker, 
zo redeneert d'Holbach352, het kan met de mens fout gaan, aangezien hij 
in staat is zijn werkelijke belangen, zijn véritables intéréts, uit het oog te 
verliezen. Een mens kan voor allerhande waandenkbeelden (chimeres) 
gewonnen worden, zeker als hij niet de gelegenheid krijgt om de ervaring 
en de rede (l'expérience et la raison) te cultiveren en te consulteren, 
maar, integendeel, wordt overgeleverd aan allerhande fantomen, 
fabeltjes, dromen en mysteries. Het is dan dat hij in dwalingen, verkeerde 
opvattigen, en vooroordelen (préjugés) vervalt. Maar toch: wat ook de 
dwalingen zijn waarin mensen kunnen vervallen, hoe bizar de instituties 
die ze optuigen, hoe ontaard hun zeden, hoe sterk de verblinding door de 
vooroordelen die ze koesteren: altijd is er de rede die hen laat zien dat er 
wederkerige plichten zijn tussen degene die door belang of noodzaak met 
elkaar verenigd zijn, en het is daarom dat eenieder niet alleen hartepijn 
zal voelen bij schadelijke lieden, maar ook zichzelf verwijten zal maken, 
mocht hij ooit zelf tegen het doel van de associatie zijn ingegaan.353

Het is d'Holbach's overtuiging354 dat de mens geneigd is om al te 
zeer op te gaan in zijn eigen belang, zich al te zeer over te geven aan zijn 
eigenliefde, zich al te zeer te verliezen in zijn eigen wereld, gefixeerd op 
niets dan zijn eigen geluk. Enkel de rede kan een mens uit de kerker van

349 Op. cit., p. 43: "Elle [la Société] se sert de leurtendance particuliere, de l'amour qu'ils ont pour 
eux-mêmes, en un mot de l'intérêt personnel qui les anime, pour les faire concourir au bien 
général, qu'elle confond avec le leur. Ce n'est que de ce concours que peut résulter la puissance, la 
sureté & la prospérité d'une Société. C'est le but que tout gouvernement doit se proposer."
350 Op. cit., p. 10: "La vertu n'est que l'utilité des hommes en Société. Etre vertueux, c'est être 
sociable, c'est contribuer au bonheur de ceux avec lesquels notre destin nous lie, afin de les exciter 
a contribuer a notre propre félicité."
351 Op. cit., p. 11: ’La vertu est l'utilité, le vice est le dommage des êtres de l'espece humaine: l'un 
& l'autre sont des effets de leurs volontés ou de leurs intéréts bien ou mal entendus."
352 Op. cit., p. 17.
353 Op. cit., p. 22: Quelques soient les erreurs des hommes, la bizarrerie de leurs institutions, la 
dépravation de leurs mceurs, l'aveuglement de leurs préjugés; toujours la raison leur montrera 
qu'ils se doivent quelque chose; que les devoirs sont réciproques entre des êtres de la même 
nature, que l'intérêt ou le besoin ont rassemblés: chacun sentira donc non seulement son cceur se 
révolter contre les hommes nuisibles, mais encore chacun se reprochera d'avoir contrarié lui-même 
le but de l'association."
354 Op. cit., p. 23-25.
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zijn zelfzucht bevrijden, enkel zij kan hem doen inzien dat hij alleen dan 
waarlijk gelukkig kan zijn, als hij zich inspant voor het geluk van anderen, 
of ze tenminste niets in de weg legt. Mensen die niet tot dit redelijk inzicht 
in staat zijn, veroorzaken in een samenleving het grote morele probleem 
(le mal moral). Zij ijveren voor hun eigen geluk ten koste van anderen, 
volkomen in de ban van hun begeerte. Dergelijke lieden kunnen een 
samenleving volledig ontwrichten, en daarom komt ze in het geweer met 
de kracht van de wet, dat is: met de uitdrukking van de wilskracht en de 
belangen van allen, gesteld tegenover de wilskracht en de belangen der 
enkelingen; des volontés & des intéréts de tous, opposée aux volontés & 
aux intéréts des particuliers.355 De wet is, zogezegd, de georganiseerde 
rede van de samenleving, in stelling gebracht tegen haar onredelijke 
leden, teneinde de dwalenden terug te voeren naar het doel van de 
associatie.

20. Een felle aanval op de voorrechten en belangen der corps
Het moge duidelijk zijn dat een regering, welke vorm ze ook aanneemt, 
volgens d'Holbach altijd als hoofdtaak heeft om de onredelijke leden van 
de samenleving door middel van de wet bij de les te houden, en hun 
particuliere belangen, hun intéréts particuliers, steeds weer terug te 
voeren naar het bien public.356 Wat d'Holbach betreft is iedereen in de 
samenleving in gelijke mate aan dezelfde wetten onderworpen, zelfs de 
Monarch. Het kan dus niet zo zijn dat de Vorst uitzonderingen op de 
algemene wet in het leven roept. Deze uitzonderingen, deze zogeheten 
privileges, hebben een fatale uitwerking op de samenleving. Privileges 
plaatsen burgers (Citoyens) namelijk in een uitzonderingspositie: ze 
moedigen hen om zich van hun medeburgers af te zonderen, en hun 
belangen te onderscheiden van die van de samenleving als geheel.357 
Scherp neemt d'Holbach, in deze context, corporaties op de korrel.
L'esprit de corps, zo stelt hij, is immers altijd tegengesteld aan de esprit 
van de samenleving als geheel,358 en geen enkele burger, geen enkele 
stand van mensen, geen enkel corps in een Natie heeft het recht zich 
boven het geheel te verheffen.359 Toch wil d'Holbach wel toestaan360 dat 
bepaalde lichamen tussen de Vorst en het volk in staan, als heuse corps 
intermédiaires, om naar de Vorst toe de gevoelens en wensen van het 
Volk te vertolken. De Franse ervaring leert dienaangaande dat ieder 
lichaam dat aan arbitrair optreden van de Vorst een halt kan toeroepen, of 
het nu de adel, de geestelijkheid, of de magistratuur betreft, op enig 
moment wel heeft kunnen rekenen op bijval uit het volk. Toch: het blijft

355 Op. cit., p. 25: Cette force, c'est la Loi, ou l'expression des volontés & des intéréts de tous, 
opposée aux volontés & aux intéréts des particuliers. La Loi est la raison de la Société qui s'éleve 
contre la déraison de quelques-uns de ses membres, afin de les ramener au but de l'association."
356 Op. cit., p. 51-53; zie ook p. 77 en 92.
357 Op. cit., p. 122-123, met op p. 123: "...les exemptions de la Loi (...) invitent des Citoyens a se 
séparer de leurs Concitoyens, è distinguer leurs intéréts de ceux de la Société."
358 Op. cit., p. 123-124: "L'esprit de corps fut & sera toujours contraire a l'esprit de la Société."
359 Op. cit., p. 170-171: "...nul Citoyen, nul ordre d'hommes, nul corps dans une Nation ne peuvent 
avec justice se préférer au tout."
360 Op. cit., p. 134-135.
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van het grootste belang dat geen enkele orde of corps zich een exclusief 
recht toe weet te eigenen om de natie te vertegenwoordigen. Noch de 
adel, noch de clerus, noch de klasse van juristen, de klasse van 
landbouwers of die van handelaren is namelijk in staat om echt boven 
zichzelf uit te stijgen. Ieder getalsrijk corps neigt er immers naar, indien 
het niet wordt tegengehouden, om zich enkel met zichzelf bezig te 
houden, om uitsluitend voor haar eigen belangen (ses propres intéréts) op 
te komen, en zichzelf te verklaren tot het enige en unieke centrum van de 
samenleving.361 Steeds als één enkel corps zich met succes opwerpt als 
spreekbuis van de natie, gebeurt hetzelfde: l'esprit de corps vernietigt 
l'esprit patriotique; het bien public wordt verwaarloosd, en alles raakt 
gericht op de vergroting van de voorrechten (prérogatives) van een kleine 
groep van volkomen op zichzelf gerichte burgers, die zich ontpoppen als 
tirannen, bij wier wreedheid het optreden van één enkele alleenheerser 
verbleekt. Een enkeling als despoot, zo roept d'Holbach uit, is veruit te 
prefereren boven een despotisch corps.362

21. Pleidooi tegen de erfadel, en vóór een meritocratische elite
Van de beide aanzienlijkste corps van de Franse natie: de adel en de 
geestelijkheid, de Noblesse en de Clergé, moet d'Holbach niet veel 
hebben. Vooral de erfadel heeft het bij hem gedaan. Edelen zijn in zijn 
ogen door de bank genomen niets anders dan brute veroveraars, die in 
het land van de overwonnenen door middel van rigide wetten een 
permanente, erfelijk over te dragen verheven positie willen vestigen. Juist 
dit stelletje woestelingen en verkrachters, juist de adel pretendeert in 
vrijwel alle gevallen, als enige de samenleving te vertegenwoordigen; juist 
de adel manifesteert zich als een bende ongehoorde tyrannen. De 
Europese geschiedenis van de feodale tijd laat dit alles, wat d'Holbach 
betreft, genoegzaam zien. De tijd is inmiddels voortgeschreden. Op veel 
plaatsen in Europa hebben Vorsten de tyrannie van de adel gebroken.
Toch is de adel een zeer onderscheiden klasse gebleven: un corps è part, 
waarvan de leden zich onder geen beding willen mengen met het plebs 
(les Plébéiens) dat ooit door hun voorvaderen werd overwonnen. Zelf door 
Vorsten onderworpen, zijn de edelen instrumenten van deze tyrannen 
geworden, maar zonder daarbij ook maar iets van hun hoogmoed te 
hebben verloren. De edelman gelooft werkelijk nog altijd een bevoorrecht 
mens van een bijzonder slag te zijn, van een zuiverder bloed en een 
subliemer geest dan de anderen; hij wil leven voor de eer van het gevecht 
of voor de rang die hij door middel van kuiperijen aan het koninklijk hof

361 Op. cit., p. 180-181: "Tout Corps nombreux, lorsqu'il n est pas contenu, ne s'occupe que de lui- 
même, ne stipule que ses propres intéréts, devient Ie centre unique de la Société, & dégénere peu 
a peu en une espece de Démocratie, oü l'on voit les factions, la licence & l'anarchie de ce 
Gouvernement si précaire."
362 Op. cit., p. 181: "...la même chose arrivera toujours, quand un Corps usurpera seul Ie droit de 
parler pour tous les autres. L'esprit de Corps anéantit l'esprit patriotique; Ie bien public est négligé, 
& tout tend a augmenter les prérogatives d'un petit nombre de Citoyens qui ne songent qu'a eux- 
mêmes, & qui souvent deviennent des Tyrans plus incommodes & plus cruels que Ie Despote Ie 
plus effréné. Un Despote est préférable a un Corps Despotique; de toutes les Tyrannies, la 
Tyrannie Démocratique est la plus cruelle & la moins raisonnée."
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verwerven kan, terwijl hij op gewone nuttige beroepen neerkijkt. Al te 
vaak scheidt de geborneerde edelman zich met zijn corporatief belang af 
van het volksbelang: il sépare très souvent l'intérêt de son Corps de 
l'intérêt du Peuple.363

Gelukkig, aldus d'Holbach, nadert al deze waanzin in de 
tegenwoordige tijd haar einde. Het redelijk standpunt laat enkel nog het 
nut, l'utilité, gelden als grond voor rangverschil: voortaan bestaat eer 
enkel nog uit de hoogachting van medeburgers, gerechtvaardigd door 
dienst en deugd. In de ogen van de wijze tijdgenoot is distinctie voortaan 
aan nuttige, voor het gemene best verrichtte arbeid gebonden, en heet 
niemand 'nobel' die niet beschikt over verdienste (mérite), talenten, en 
deugden.364 Laat de mens die zich voor het vaderland nuttig toont, 'nobel' 
heten, wat zijn ouders ook geweest mogen zijn! Laat de geboortige 
edelman door zijn verheven gevoelens, zijn weldaden, zijn deugden maar 
eens bewijzen echt 'nobel' te zijn, de rang waardig die hij wil innemen! 
Laten we wel zijn, aldus d'Holbach, het is educatie en niet afkomst, die 
burgers tot capabele dienaren van het algemeen maakt. Wat d'Holbach 
betreft, krijgt voortaan iedere burger een eerlijke kans om zich door 
middel van echte diensten aan de natie te onderscheiden, en wordt een 
einde gemaakt aan de wantoestand, het abus pernicieux, van de 
erfadel.365

22. Despotisme gedijt door de isolatie van burgers in corps è part
Besteedt d'Holbach vrij veel aandacht aan het corps van de Noblesse, met 
dat van de Clergé is hij sneller klaar. Hier heeft hij immers een lichaam 
binnen de boezem van de staat in het vizier, dat zich van deze staat 
afscheidt, weigert er van af te hangen, dat andere wetten volgt dan die 
voor gewone burgers gelden, dat gehoorzaamt aan een andere Chef dan 
de souverein van de natie, ja, waarvan de wetgeving en eerste beginselen 
vaak op gespannen voet staan met die van de rest van de samenleving.

363 Op. cit., p. 193-202; het 'corps a part' en 'les Plébéiens' op p. 198; het citaat met l'intérêt de 
son Corps op p. 201.
364 Op. cit., p. 203: "Si l'utilité est le seul titre qui, aux yeux de la raison, marque le rang des 
Citoyens; si le véritable honneur consiste dans l'estime de ses Concitoyens, méritée par des 
services & des vertus...", en op p. 204: "...aux yeux du sage, un Citoyen n'est grand que lorsqu'il 
sert fidèlement & courageusement son pays; il ne mérite d'être distingué des autres que lorsqu'il 
travaille plus utilement au bonheur de ses associés: il n'est noble que lorsqu'il a du mérite, des 
talents, des vertus."
365 Op. cit., p. 205: "Que l'homme utile a la Patrie soit noble par lui-même, quels qu'aient été ses 
peres. Et vous Nobles de race! montrez par vos sentimens élevés, vos bienfaits, vos vertus, que 
vous êtes vraiment nobles, & dignes du rang que vous voulez occuper. C'est l'éducation & non le 
sang qui forme des Citoyens capables de servir l'Etat. Que l'on prenne soin d'instruire les Sujets, 
de leur inspirer l'amour du bien public, de semer la vertu dans les caeurs, & bientöt une Nation se 
remplira d'hommes qui penseront noblement, qui agiront en héros, qui se distingueront par les 
services réels qu'ils rendront è leur pays. Que les dignités soient données au concours, & que 
personne ne soit privé du droit de concourir au bien général. La politique perd un de ses plus 
grands ressorts, lorsqu'elle récompense le hazard & donne des privileges irrévocables a des 
hommes qui n'ont rien fait ou qui ne feront rien d'utile a la Patrie. En un mot, la noblesse 
héréditaire ne peut être regardée que comme un abus pernicieux, qui n'est propre qu'a favoriser 
l'indolence, la paresse & l'incapacité d'un ordre de Citoyens, au préjudice de tous."
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Dit asociale lichaam, dit corps insociable moet maar eens getemd worden: 
de staat, zo stelt d'Holbach boud, dient over de clerus te gaan heersen.366

De conclusie van d'Holbachs redenering laat aan duidelijkheid niets 
te wensen over. D'Holbach neemt anno 1776 'monsterlijke corporaties' 
waar: des corps monstrueux. Hij ziet burgers verdeeld over klassen 
(classes) die elkaar haten, elkaar verachten en elkaar wederzijds 
benijden, die niet samenwerken en geen enkele weerstand bieden aan de 
tyrannie.367 Iedere klasse van burgers vormt een corps a part dat jaloers 
naar andere corporaties loert. De Vorst kan ieder corps apart aanpakken, 
zonder daarbij weerstand van andere corporaties te hoeven vrezen; hij 
mag veeleer applaus verwachten, omdat hij 'de competitie' een kopje 
kleiner maakt. Zo groeit het despotisme onophoudelijk.

23. Crisis in het koninkrijk
In januari 1789 overlijdt d'Holbach. Het Ancien Régime in Frankrijk loopt 
dan reeds op zijn laatste benen. In 1786 had de controleur-generaal van 
financiën, Calonne (1734-1802) de Franse koning geïnformeerd dat de kas 
van het koninkrijk op korte termijn in staat van crisis zou geraken, en 
voorgesteld een vergadering van zorgvuldig geselecteerde notabelen te 
vragen om de noodzakelijk geachte ingrijpende maatregelen van haar 
zegen te voorzien. De koning was hierop in gegaan, en had een speciale 
Vergadering van Notabelen, gerecruteerd uit de drie standen van het 
koninkrijk, op 22 februari 1787 nadrukkelijk gevraagd om hem te helpen, 
en daarbij 'geen enkel particulier belang tegen het algemeen belang' in 
stelling te brengen.368 Tot grote verrassing van Calonne en de koning 
lieten de notabelen zich niet instrumentaliseren. Gefrustreerd liet Calonne 
daarop in grote oplage een tekst van zijn hand verspreiden, waarin hij de 
leden van de gepriviligeerden standen afschilderde als in hun particuliere 
belangen gevangen lieden, die bijna als een soort van vijanden van het

366 Op. cit., p. 228: "Dans presque toutes les Nations Européennes, le Sacerdoce forme, dans le 
sein de l'Etat, un corps séparé de l'Etat qui refuse d'en dépendre, qui suit des Loix différentes de 
celles qui commandent au reste des Citoyens, qui préfere l'autorité d'un Chef de son ordre a celles 
des Souverains & des Nations, enfin dont la Législation & les maximes sont souvent en 
contradiction avec celles de la Société. Des exemples sans nombre ont de tout tems prouvé les 
inconvéniens résultants de l'esprit de ce corps insociable..." en op p. 229: "L'Etat doit être mattre 
du Clergé; le Clergé ne doit jamais être le maTtre de l'Etat."
367 Op. cit., p. 232: ”La plupart des Sociétés nous montrent des corps monstrueux dont les chefs & 
les membres ne tiennent point les uns aux autres, ou ne s'accordent dans aucuns de leurs 
mouvements. Les Princes semblent former le projet impraticable de se rendre heureux tout seuls 
en rendant leurs Sujets malheureux: ceux-ci divisés en des classes diverses qui se haïssent, se 
méprisent, ou s'envient réciproquement, ne travaillent point de concert & n'offrent aucune 
résistance aux coups de la Tyrannie. Chaque classe de Citoyens fait un corps a part dont les 
membres sont continuellement en discorde. La Noblesse orgueilleuse rougiroit de faire cause 
commune avec le Peuple qu'elle dédaigne. Le Guerrier, ligué avec le Prince, ne croit avoir aucun 
lien qui l'attache a ses Concitoyens. Le Clergé détaché de ce monde, c'est-a-dire des noeuds de la 
Société, ne songe qu'è maintenir ses droits usurpés sur les Peuples & les Souverains. Par cette 
division funeste les Nations deviennent une proie facile pour le Despotisme qui les dévore. Tout 
corps qui sépare ses intéréts de ceux de la Nation, sera töt ou tard subjugué. Tout Citoyen qui se 
sépare de ses Concitoyens, mérite d'être un esclave."
368 Roberts, French Revolution Documents, Volume I, p. 3: de laatste zin van de openingstoespraak 
van de koning: ”Je compte que vos avis, conspirant tous au même but, s'accorderont facilement, et 
qu'aucun intérêt particulier ne s'élévera contre l'intérêt général."
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gewone volk konden worden beschouwd.369 De standsvertegenwoordigers 
reageerden furieus. Calonne werd ontslagen. Toen de door hem voorziene 
financiële crisis zich inderdaad aandiende, escaleerde het conflict tussen 
de koning en de standsvertegenwoordigers verder. Alleen het 
bijeenroepen van de Franse Staten-Generaal, een lichaam dat niet meer 
had vergaderd sinds 1614, leek een oplossing te kunnen brengen. In 
augustus 1788 zag een eigenlijk onwillige koning zich gedwongen om de 
Staten-Generaal inderdaad te convoceren, en wel voor 1 mei 1789. Direct 
kwam een ongekende vloed aan pamfletten en boeken op gang, waarin 
geargumenteerd werd hoe de leden van de Staten-Generaal gekozen 
zouden moeten worden, hoe ze zouden moeten stemmen - per stand of 
per hoofd - en wat er aan maatregelen nodig zou zijn om de toekomst 
van het koninkrijk veilig te stellen. Het was in deze geschriftenstroom dat 
de abbé Sièyes met zijn revolutionaire standpunten kwam bovendrijven.

24. Alle corps weg, behalve le grand corps de la nation: Sieyès
Sieyès neemt, in een Geschrift over de Privileges dat reeds in november
1788 verschijnt, de lijn van d'Holbach en Calonne op. Erfelijke privileges 
zijn volgens Sieyès een kwaad en een absurditeit370. In een bespreking 
van de door veel gewone Fransen vaak met een mengeling van afgunst en 
afkeer beleefde 'uiterlijke eretekenen van gepriviligeerden', de zogeheten 
'priviléges honorifiques', komt Sieyès tot de kern van zijn standpunt: "op 
het moment dat de Heerser een burger tot geprivilegeerde verheft, opent 
hij de geest van die burger voor een particulier belang, een intérêt 
particulier, en sluit hij haar min of meer voor de inspiraties van het 
algemeen belang, l'intérêt commun."371 Het ideaal van het Vaderland 
verschrompelt voor de geprivilegeerde; zijn 'Vaderland' is voor hem enkel 
nog de kaste (/a caste) waarin hij wordt opgenomen. Voortaan wil de 
uitverkorene uitsteken en heersen, volkomen in de greep van een heuse 
'anti-sociale ziekte', une maladie anti-sociale. De bevoorrechte ziet zich 
met zijn mede-geprivilegeerden voortaan als een aparte orde, als een 
uitverkoren 'natie binnen de natie'.372 Het gewone volk is voortaan niets 
meer voor hem, of het moet zijn als een klasse van mensen die speciaal in

369 Collection des Mémoires présentés a l'assemblée des notables, Par. M. De Calonne, Cöntroleur- 
Général de Franse, Premiere et seconde division, A Versallles [&c] (1787), met in het 
Avertissement op p. vii de volgende insinuerende passage: "Des privileges sont sacrifiés!...Oui: la 
justice le veut, le besoin l'exige; vaudroit-il mieux surcharger encore les non-privilégiés, le Peuple? 
II y a des grandes réclamations!...On y est attendu; peut on faire le bien général sans froisser 
quelques intéréts particuliers?". Het Avertissement werd op gezag van Calonne in grote oplage 
gratis verspreid, en aan priesters werd bovendien gevraagd om de tekst van de kansel voor te 
lezen.
370 Essai sur les Privileges [1788], p. 23: "S'il y a des places dans l'ordre des maux & de 
l'absurdité, c'est, sans doute, les Priviléges héréditaires qui doivent y occuper la premiere; & je 
n'abaisserai pas ma raison jusq'a prouver une vérité si palpable."
371 Op. cit., p. 13-14: "Au moment o£i le Prince imprime a un citoyen le caractere de privilégié, il 
ouvre l'ame de ce citoyen a un intérêt [14] particulier, & la ferme plus ou moins pour les 
inspirations de l'intérêt commun. L'idée de Patrie se resserre pour lui; elle se renferme dans la 
caste oü il est adopté."
372 Op. cit., p. 14: "II se considere avec ses collégues comme un ordre a part, une nation choisie 
dans la nation."
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het leven werd geroepen om hem te dienen.373 Wat een walgelijke 
zelfverheffing, aldus Sieyès, neemt van de bevoorrechte en zijn 
kastegenoten bezit! De menselijke ijdelheid, normaliter een individueel 
verschijnsel dat vooral in afzondering gedijt, verandert in het geval van de 
geprivilegeerde prompt in een ontembare corporatieve geest, un esprit de 
corps indomptable.374 Het is tegen de achtergrond van deze tirade dat 
Sieyès in januari 1789, in het geruchtmakende pamflet Wat is de Derde 
stand?, alle privileges die het adellijk individu vervreemden van de 
algemeen geldende wet, ja de gehele adel als corps vernietigd wil zien.375 
Sieyès wordt in dit pamflet niet moe, het intérêt de corps te geselen, en 
tegenover de natie als geheel te stellen,376 waarbij hij de sterkst mogelijke 
taal bezigt; zo gaat hij onder meer te keer tegen 'moorddadige 
verenigingen van het corporatief belang tegen het nationaal belang',
"combinaisons meurtrières de l'intérêt de corps contre l'intérêt 
national."37' Ofschoon hij vooral de adel en de adellijke stand (ordre) wil 
aanvallen, komt Sieyès uiteindelijk uit op een standpunt, dat geen enkele 
Corporation, hoegenaamd ook, in de maatschappij (l'ordre social) meer 
toestaat.378 Alles moet in het werk gesteld worden om er voor te zorgen 
dat zelfs in de nog te vormen Nationale Vergadering zich geen esprit de 
corps gaat manifesteren.379 Het enige corps dat het individu mag kennen

373 Op. cit., p. 15: ""...Le Peuple... n'est qu'un assemblage de gens de rien, une classe d'hommes, 
créée tout expres pour servir..."
374 Op. cit., p. 17: "La vanité qui pour l'ordinaire est individuelle, & se plaft a s'isoler, se transforme 
ici promptement en un esprit de corps indomptable."
375 Qu'est-ce que le tiers état? (Troisième édition: 1789), met name Chapitres I, II en VI. Het is 
echt vooral de adel en haar privileges die Sieyès op het oog heeft, als een ordre die geen plaats 
heeft in de sociale organisatie, maar haar enkel tot last is: zie p. 10-11 van het pamflet, met in het 
bijzonder daar ook een noot, waarin Sieyès uitlegt dat hij met l'Ordre noble wil afrekenen, maar 
niet met de geestelijkheid; de Clergé is namelijk geen nutteloze orde, maar een uiterst nuttige 
professie (!): "Ie ne parle pas du Clergé. Si vous le considérez comme un Corps chargé d'un 
service public, il appartient a l'organisation sociale [...] Lorsqu'on dit [11] que le Clergé est plutöt 
une Profession qu'un Ordre [...] C'est précisément paree que le Clergé est une profession, qu'il est 
quelque chose parmi nous. S'il n' étoit qu'un Ordre, il ne seroit rien de réel."
376 Op. cit., p. 68: "...des hommes qui, placés dans la plus belle des circonstances, et pouvant 
dicter a une grande Nation ce qui est juste, beau et bon, ont mieux aimé prostituer cette superbe 
occasion a un misérable intérêt de corps, et donner a la postérité un exemple de plus de l'empire 
des préjugés sur l'esprit public."; p. 130: ”A plus forte raison, le pouvoir exécutif le peut-il, lui qui 
est bien plus en mesure que les simples particuliers, de prévenir la généralité des Citoyens, 
d'indiquer le lieu de l'Assemblée, et d'écarter tous les obstacles que l'intérêt de corps pourroit y 
opposer."; p. 139-140: "Pendant que les Aristocrates parleront [140] de leur honneur, et veilleront 
è leur intérêt, le Tiers Etat, c'est a dire la Nation, développera sa vertu, car si l'intérêt de corps est 
égoïsme, l'intérêt national est vertu." Ook het esprit de corps krijgt er van langs: p. 169: "Une 
classe privilégiaire est donc nuisible, non seulement par l'esprit de Corps, mais par son existence 
seule.", vanwaar het op p. 161 heet: "...on sent, avec force, la nécessité de constituer l'Assemblée 
représentative sur un plan qui ne lui permette pas de se former un esprit de corps, et de dégénérer 
en aristocratie."
377 Op. cit., p. 69.
378 Op. cit., p. 160: "Qu'on ne soit donc pas étonné si l'ordre social exige avec tant de rigueur de 
ne point laisser les simples Citoyens se disposer en corporations, s'il exige même que les 
Mandataires du pouvoir public, qui seuls, par la nécessité des choses, doivent former de véritables 
corps, renoncent tant que dure leur emploi, a être élus pour la représentation législative."
379 Op. cit., p. 161: "...on sent, avec force, la nécessité de constituer l'Assemblée représentative sur 
un plan qui ne lui permette pas de se former un esprit de corps, et de dégénérer en aristocratie."
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is namelijk het grote, ja grootse lichaam van de Natie: le grand corps de 
la Nation380.

25. De Franse revolutionairen schaffen de corps daadwerkelijk af
Het is geheel in de geest van Sieyès, en mede door zijn toedoen, dat de 
Derde Stand in de zomer van 1789 daadwerkelijk een Nationale 
Vergadering tot stand brengt, en de macht in de Franse staat grijpt. Nog 
altijd in Sieyès' geest schaft deze Vergadering enkele jaren later, op 2 
maart 1791 om precies te zijn, alle corporaties af. Dat die wet niet het 
gewenste effect heeft, kan afgevaardigde Isaac René Le Chapelier (1754- 
1794) enkele maanden later al vaststellen: veel burgers, en dan met 
name arbeiders, blijken zich toch weer georganiseerd te hebben, in Parijs 
zelfs met toestemming van de gemeentelijke overheid. Dit kan en mag 
niet zo zijn. Chapelier stelt een wet in draconische termen voor381, die alle 
mogelijke corporaties (corporations) van burgers van dezelfde stand 
(état) of beroep (profession) verbiedt, op straffe van de strengst 
mogelijke vervolging; alle administratieve en gemeentelijke overheden 
wordt bovendien expliciet verboden om tegen deze regelgeving in te 
handelen. In de Nationale Vergadering verdedigt Chapelier zijn 
wetsvoorstel onder meer met de redenering dat het weliswaar zonder 
twijfel aan alle burgers toegestaan dient te zijn om zich te verenigen, 
maar dat het burgers van bepaalde beroepen niet mag worden toegestaan 
om zich te verenigen op basis van 'hun zogenaamde gedeelde belangen', 
leurs prétendus intéréts communs. Er bestaan binnen de staat geen 
corporaties meer. Tussen het particulier belang van ieder individu, l'intérêt 
particulier de chaque individu, en het algemeen belang, l'intérêt général, 
mag niemand nog een tussenliggend belang, un intérêt intermediaire, 
suggereren; niemand mag de burgers nog van de publieke zaak, de chose 
publique, afscheiden middels een corporatieve geest, un esprit de 
corporations 382

Chapelier's wetsvoorstel tegen corporaties wordt op 14 juni 1791 
daadwerkelijk aangenomen. Later in het jaar, op 29 september 1791, 
rapporteert Chapelier aan de Nationale Vergadering over de politieke clubs 
die overal in het land bestaan, en waar hij óók graag een einde aan 
gemaakt zou zien. Nog eens herhaalt hij dat iedere burger zich vreedzaam 
met anderen verenigen mag. Ook weet hij dat debat goed en nuttig is. 
Toch moet men volgens hem inzien dat verenigingen, vreedzame 
bijeenkomsten van burgers, en clubs (les sociétés, les réunions paisibles 
de citoyens, les clubs) geen plaats hebben in het politieke leven van de 
staat. Verlaten dergelijke organisaties de sfeer van het privé-leven waarin 
zij door de grondwet zijn geplaatst, dan verheffen zij zich tegen haar, en

380 Zie voor deze redenering p. 157-162 van het op. cit., met le grand corps de la Nation op p. 162.
381 Roberts, French Revoiution Documents, Volume I, p. 244-245.
382 Op. cit., p. 243: "II doit sans doute être permis a a tous les citoyens de s'assembler; mais il ne 
doit être permis aux citoyens de certaines professions de s'assembler pour leurs prétendus intéréts 
communs. II n'y plus de corporations dans l'État; il n'y plus que I' intérêt particulier de chaque 
individu et l'intérêt général. II n'est permis a personne d'inspirer aux citoyens un intérêt 
intermediaire, de les séparer de chose publique par un esprit de corporations."
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berokkenen haar schade.383 Laat in burgerverenigingen en clubs veel 
gediscussieerd worden, laat burgers er zich, in gesprek met elkaar, 
ontwikkelen, dat is allemaal goed, aldus Chapelier, zolang maar niet de 
discussies van zulke verenigingen openbaar, of de verenigingen in het 
publieke domein actief worden.384 Na een felle discussie, waarin niemand 
minder dan Robespierre in scherpe bewoordingen tegen het voorgenomen 
decreet ageert, neemt de Vergadering uiteindelijk een besluit in de geest 
van Chapelier: geen enkele vereniging, club of associatie mag voortaan, 
onder welke vorm dan ook, nog een politiek karakter aannemen.385 
Daarmee lijkt voorlopig veilig gesteld, hetgeen Chapelier en zijn 
geestverwanten zo dierbaar is: de door de Constitutie in het leven 
geroepen situatie, waarin corporaties zijn opgeruimd, en er enkel nog 
ruimte bestaat voor individuele burgers en hun enige 'sociale lichaam': dat 
van het Vaderland, oftewel de Natie, oftewel het Rijk.386

26. Op weg naar een nieuw regime
Discussies over het al dan niet verbieden van politieke verenigingen 
werden in september 1791 door Chapelier en andere leden van de Franse 
Nationale Vergadering gevoerd tegen de achtergrond van een door voor- 
zowel als tegenstanders beleden veronderstelling dat de Revolutie zo goed 
als voltooid was. De macht in de staat was, sinds de zomer van 1789, 
door de Vergadering stapsgewijs in handen van een nieuwe elite van 
notabelen gelegd. Burgers met voldoende bezit, opleiding en vrije tijd om 
zich, getraind in een rationele omgang met hun eigen particuliere 
belangen, een afgewogen oordeel te vormen over het algemeen belang, 
mochten voortaan het lot van het algemeen mede bepalen: als kiezers, 
dan wel als gekozenen.

De poging van Chapelier, in september 1791, om politieke partijen 
te verbieden, was ingegeven door de ongekend grote rol die zij in 
Frankrijk waren gaan spelen, vooral na de mislukte vlucht van de koning 
in juni van dat jaar. Vrijwel alle leden van de Nationale Vergadering 
voelden wel dat de Revolutie zoals zij die op 30 september in hun laatste 
vergadering afsloten, onder ongekende druk stond. In het binnenland 
werd veel van hetgeen enkel nog op papier bereikt was, door radicale 
politieke clubs aangevochten, terwijl vanuit het buitenland ingrijpen van 
grote Europese mogendheden dreigde. Toch duurde het nog bijna een 
jaar, tot 10 augustus 1792, voordat een tweede revolutie begon: een 
radicale omwenteling die uiteindelijk zou leiden tot de terechtstelling van

383 Op. cit., p. 368: "Les sociétés, les réunions paisibles de citoyens, les clubs, sont inapergus dans 
l'État. Sortent-ils de la situation privée o l i  les place la Constitution, ils s'élèvent contre elle, ils la 
déstruisent au lieu de la défendre"
384 Op. cit., p. 369: “Ils [les citoyens dans les sociétés] peuvent s'instruire, disserter, se 
communiquer leurs lumières; mais leurs conférences, mais leurs actes intérieures ne doivent 
jamais franchir l'enceinte de leurs assemblées; aucun caractère public, aucune démarche collective 
ne doivent les signaler."
385 Op. cit., p. 376: "L'Assemblée nationale, considérant que nulle société, club, association de 
citoyens ne peuvent avoir, sans aucune forme, une existence politique [...]"
386 Op. cit., p. 368, met name deze zin: "[...] d'un bout de l'Empire a l'autre la Constitution a fait 
disparaïtre toutes les corporations, et [...] n'a plus reconnu que Ie corps social et des individus."
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de koning, een ongekende terreur tegen binnenlandse 
contrarevolutionairen, en een mobilisatie van heel het volk tegen 
buitenlandse vijanden, mogelijk gemaakt door onder meer verregaande 
ondersteuning van de 'minvermogenden' aan het thuisfront. Na een 
ongekend troebele tijd trachtte een factie onder leiding van Sieyès in 1799 
een nieuw regime te vestigen, gericht op het veilig stellen van de 
verworvenheden van de jaren '89-91, compleet met eigendomsgaranties 
en het voornemen tot invoering, wederom, van een stevige greep van 
vermogende mannen op de regering. De coup van de factie mondde uit in 
de dictatuur van generaal Napoleon Bonaparte (1769-1821).

27. Het belangendiscours en de triomf der vermogenden
Toen Napoleon in 1815 definitief op het slagveld verslagen was, begon 
Frankrijk aan een moeizame verwerking van de vele kanten die het 
revolutionaire verleden had gekend, een verwerking die tot diep in de 20e 
eeuw zou duren. Wat de eerste fase van de Revolutie betreft: de jaren 
tussen de zomer van 1789 en de winter van 1791 hadden Frankrijk en 
grote delen van Europa voorbereid op een tijdperk waarin zelfstandige 
mannen van vermogen de toon zouden aangeven. Het discours waarvan 
zij zich bedienden, was zorgvuldig opgebouwd in de periode tussen 
grofweg 1600 en 1789, en draaide voor een belangrijk deel om het begrip 
'belang'. Dit begrip verloochende zowel in de Franse als de Engelse variant 
van het woord - 'intérêt' respectievelijk 'interest' - geenszins zijn 
oorsprong in een wereld van eigendom en vermogen: een wereld van 
handel, geldwezen en fabricage. De man van vermogen, de man met 
eigendom, hij investeerde ergens in en wilde, zo liet hij de wereld in de 
19e eeuw weten, zoveel mogelijk rendement halen, wilde 'interest' 
realiseren, en dat dan zowel in zijn particuliere leven, als in dat van de 
gemeenschap. In vrijwel alle landen van Europa triomfeerden uiteindelijk 
de vermogenden, gretig gebruik makend van onder meer het Franse 
'belangendiscours'. Zonder slag of stoot kregen zij de macht evenwel niet 
in handen.

28. Saint-Simon en de vermogenden van het Industriële Stelsel
In 1815 werd Frankrijk opnieuw een koninkrijk, geregeerd door de broer 
van de door de revolutionairen geguillotineerde Lodewijk XVI. De nieuwe 
vorst handhaafde de door Napoleon na zijn keizerskroning in het leven 
geroepen nieuwe adel, naast de in ere herstelde oude adel van het Ancien 
Régime. Ook al werd de elite van het land gevormd door notabelen die uit 
zowel tot de adel als de burgerij konden behoren, lange tijd bleef 
onduidelijk welke groep na de Restauratie relatief het belangrijkst zou 
worden. De situatie werd nog gecompliceerd door het feit dat binnen de 
burgerij de nodige wrijving bestond tussen ondernemers aan de ene, en 
op staatsambten beluste beoefenaars van vrije beroepen aan de andere 
kant. In deze situatie publiceerde de kleurrijke aristocraat Saint-Simon 
(1760-1825) in 1821 een boek over Het industriële stelsel waarin hij zich 
nadrukkelijk richt tot het ondernemende deel van de burgerij.
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Saint-Simon presenteert in zijn boek387 een verklaring voor de crisis 
waarin Frankrijk volgens hem nu al jaren verkeert. Het land, zo meent hij, 
heeft de overgang van een feodaal en theologisch stelsel (un système 
féodal et théologique) naar een industrieel en wetenschappelijk stelsel 
(système industriel et scientifique) niet goed gemaakt. In het feodale 
oftewel militaire stelsel draaide alles om veroveringen; in het nieuwe 
industriële stelsel draait alles om nijverheid (industrie), dat wil zeggen: 
om arbeid (travail). De Franse Revolutie had eigenlijk het nieuwe 
industriële stelsel moeten uitwerken; nijvere en wijze mannen (les 
industriels et les savans) hadden daartoe in de omwenteling de leiding 
moeten nemen. Dat is helaas niet gebeurd: juristen (légistes) en 
filosofische dromers (métaphysiciens) grepen de teugels van de Franse 
samenleving, en houden die tot op de dag van vandaag vast. Dat levert 
een vreemde toestand op. Als we weten, zo roept Saint-Simon uit388, dat 
iedere samenleving een doel voor haar activiteiten moet hebben, ligt dat 
doel dan - zoals het in Frankrijk nu het geval lijkt te zijn - in 'het maken 
van wetten' (légiférer)? Neen toch! Wetgeving hoort een middel, en geen 
doel op zich te zijn. Welnu: was het doel van de samenleving in de oude, 
feodale tijd militair van aard, het doel van het economisch en liberaal 
regime, zoals van de aanvang af in de Revolutie besloten heeft gelegen, is 
volgens Saint-Simon389 het verzekeren van zo veel mogelijk welvaart 
(bien-être) aan de werkende en productieve klasse (la classe laborieuse et 
productive), die in de huidige omstandigheden de samenleving definieert. 
Saint-Simon roept alle vermogende landbouwers, fabrikanten, handelaren 
en bankiers, kort gezegd: alle nijveren (tous les industriels) op, 
nadrukkelijker het roer in de Franse staat en samenleving over te

390nemen.

29. Frans radicaal individualisme: Augustin Thierry
Augustin Thierry (1795-1856), een jong historicus die in 1814 als 
persoonlijk secretaris bij Saint-Simon ging werken, publiceert in 1817, het 
jaar waarin hij het secretariaat van Saint-Simon opgeeft om zich geheel 
aan de geschiedenis te gaan wijden, een politiek tractaat.391 Daarin richt

387 Zie: Henri Saint-Simon, Du Système Industriel (Paris, 1821), p. i, x, vii-viii.
388 Op. cit., p. xi-xii.
389 Op. cit., p. 4: "(...) une révolution dont le but était manifestement, dès l'origine, l'organisation 
d'un régime économique et libéral, ayant pour objet direct et unique de procurer la plus grande 
source de bien-être possible a la classe laborieuse et productrice, qui constitue, dans notre état de 
civilisation, la véritable société." Zie ook p. 104-105: "II est incontestable que ce sont les 
industriels qui forment la classe la plus utile et la plus nombreuse; que ce sont eux qui fournissent 
par leurs travaux a tous les besoins de la société; que ce sont eux qui produisent toutes les 
richesses nationales".
390 Voor de gelijkstelling van 'tous les industriels' aan de 'vermogenden', zie het op. cit., 
bijvoorbeeld op p. 11, een dedicatie 'A Messieurs les Agriculteurs, Négocians, Manufacturiers, et 
autres industriels qui sont membres de la Chambre des Députes'; zie met name ook p. 126, waar 
Saint-Simon spreekt over ”(...) les efforts qui seront faits par les cultivateurs, par les fabricans, par 
les négocians, et par les banquiers, pour commencer 1'établissement du régime industriel."
391 L'Industrie littéraire et scientifique, liguée avec l'industrie commerciale et manufacturière, ou 
Opinions sur les Finances, la Poiitique, la Moraie et la Philosophie, dans l'intérêt de tous les 
hommes iivrés a des travaux utiies et indépendans. Tome premier, seconde partie: Poiitique. Par A. 
Thierry, Fils adoptif de H. Saint-Simon (Paris, 1817).
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ook hij zich tot de door Saint-Simon aangesproken vermogende 
medeburgers, maar met een iets ander verhaal. Thierry gaat het er niet 
zozeer om dat de nijveren van het land de macht in de staat over nemen, 
neen: hij wil -  in de geest van d'Argenson's 'laissez-nous faire'392 - vooral 
dat ze zo vrij mogelijk worden gelaten, als het even kan van iedere vorm 
van 'staat' los.

Voor een goed nationaal leven, zo meent Thierry393, hoeven de 
mensen alleen maar zo veel mogelijk vrijgelaten te worden. De hele 
moraal wil hij, in het verlengde hiervan, in één enkele zin vatten: 'laat 
iedereen zo vrij als je zelf wilt zijn'. Met het recht (le droit) en met een 
heersende macht (pouvoir) heeft Thierry niets op. Hij verwerpt het 
argument, ook in liberale kring veel gehoord, dat een minimale overheid 
nodig zou zijn als garant van veiligheid (sureté), zonder welke geen 
handel en nijverheid mogelijk ware. Daar is niets van aan, zo stelt 
Thierry: waar omwille van mijn veiligheid muren worden opgericht en 
poorten worden afgesloten, daar is weliswaar een eventuele vijand 
buitengesloten, maar ik - ben ik niet ook opgesloten, ben ik dan niet mijn 
vrijheid kwijt? Laat geen enkele macht (puissance) zich tussen mij en mijn 
gelijken dringen, zo roept Thierry uit, veiligheid breng ik zelf wel tot 
stand, in en door mijn eigen bedrijvigheid (industrie).

In een vergelijkbare geest als Thierry publiceerde, ruim veertig jaar 
later, Pierre-Joseph Proudhon een veel verder uitgewerkte radicaal- 
liberale leer.

30. Het nieuwe ordeningsprincipe van het vrije contract: Proudhon
In zijn hoofdwerk, verschenen in 1851, wil Pierre-Joseph Proudhon (1809- 
1865) een idee geven van de Revolutie die volgens hem in de 19e eeuw 
onderweg is. Als vertrekpunt neemt hij het inzicht van Saint-Simon dat de 
Franse revolutie haar werk niet heeft voltooid. In de befaamde nacht van

392 Zie paragraaf 14 van dit hoofdstuk.
393 L'Industrie littéraire et scientifique etc., par A. Thierry (Paris, 1817), p. 80-82: "Qu'est-ce que 
l'homme demande aux hom [80-81] mes? La liberté; la liberté de disposer de ses bras, de son 
industrie, de ses biens. Fais chacun aussi libre que tu veux l'être; voila toute la morale. Sois juste, 
sois bon, aime les hommes, ce sont des préceptes trop vagues et qui trop facilement viennent 
s'accommoder avec nos passions déréglées. La justice, c'est le droit, et le droit, tout d'un coup, fait 
d'un homme la propriété d'un autre homme. J'agis selon mes droits, je te vends, je suis juste. Je 
puis te tuer, et je te fais mon esclave; je puis prendre pour moi tout ton bien, et je t'en laisse la 
vingtième partie, je suis bon envers toi. J'aime mon cheval, mais j'aime la chasse, je crève mon 
cheval: j'aime mes sujets, mais j'aime la gloire... Tout homme qui n'est pas idiot ni perclus, n'a 
besoin que de liberté pour vivre. 'La protection, disent quelques-uns, est nécessaire; la protection 
c'est la süreté garantie; la garantie de la sureté est dans un pouvoir supérieur; plus le pouvoir est 
grand, plus la sureté est grande; ce qu'il ya de meilleur pour les hommes, c'est d'être soumis a un 
pouvoir.' Ce raisonnement revient a celui ci: 'Tout homme a è craindre l'approche des autres 
hommes; dès murs et une [81-82] porte de fer entre lui et les autres, sont une garantie contre 
cette crainte; plus la prison sera étroite, plus la garantie sera süre; le premier besoin des hommes, 
c'est la prison.' On congoit que parmi les sauvages de la Tartarie un homme ait besoin de süreté 
contre les autres qu'il ait besoin d'être protégé, d'être resserré pour son bien; mais en France, 
mais en Angleterre, mais en Europe, est-ce que l'approche de l'homme seroit un sujet de crainte 
pour l'homme? est-ce que partout oü il ya des besoins communs, le premier intérêt de chacun 
n'est pas, au contraire, que nulle puissance ne s'interpose entre lui et ses semblables? est-ce que 
partout oü l'on travaille, tout homme travaillant n'est pas en süreté, sous la protection de son 
industrie?"
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4 augustus 1789, zo stelt Proudhon met het nodige pathos394, maakten de 
Franse revolutionairen, vrijheid en gelijkheid proclamerend, een einde aan 
het feodaal regime. De samenleving was er klaar voor om op een andere 
voet georganiseerd te worden: niet langer, als onder het Ancien Régime, 
in het teken van politiek, maar nu en voortaan in het teken van werk 
(travail). Helaas faalden de revolutionairen. Zij beschikten over 
onvoldoende kennis van de economie, wantrouwden de werkende 
bevolking, en bleven bevangen door de notie dat geen enkele 
samenleving het zonder regering (gouvernement) kon stellen. Jammer. 
Het is nu aan het werkvolk om te laten zien dat een nieuwe samenleving 
het juist wél zonder enige vorm van regering kan stellen: om te tonen dat 
de tijd van politiek en staat voorbij, en die van een zuiver economische 
orde gekomen is.

Iedere regering, zo Proudhon395, legitimeert zich met met een 
beroep op de talloze belangentegenstellingen (/es intéréts opposés) die in 
iedere samenleving zouden bestaan. Een overheid is nodig, zo de 
gangbare redenering, om orde in de maatschappelijke tegenstellingen te 
scheppen, om te zorgen dat ieder het zijne krijgt, om grenzen te stellen, 
om bij conflicten scheidsgerecht te houden, kort gezegd: om op te treden 
als een force discrétionnaire in de wereld der botsende belangen. Zo 
werken regeringen inderdaad, weet Proudhon, en in hun discretionaire 
taak scheiden zij een overvloed aan wetten en regels af. Er bestaan in een 
samenleving immers396 onnoemelijk veel belangen die tot in het oneindige 
aan elkaar kunnen raken; een schier eindeloze reeks 
belangentegenstellingen wordt met andere woorden werkelijkheid, 
waardoor een wetgever wel volcontinu in touw moet zijn om een 
onafzienbare stroom aan wetten, decreten, edicten, verordeningen en 
arresten over het arme volk uit te braken, net zolang totdat de aarde 
letterlijk onder het papier bedolven zal zijn. Sommigen, geschrokken van 
dit effect van een wetgevende overheid, stellen voor om te streven naar 
zo min mogelijk wetten: zij willen slechts enkele, maar dan ook echt 
excellente wetten tot stand gebracht zien. Vergeet het maar, zegt

394 Zie, voor deze alinea: P.J. Proudhon, Idée générale de la Révolution au XlXe Siècle (Paris, 
1851), p. 36-77 ('Deuxième étude'), in het bijzonder p. 39-41 en 73-75. Zie ook p. 119.
395 Op. cit., p. 143: "L'Humanité demande a ses maTtres: Pourquoi prétendez vous régner sur moi 
et me gouverner? Ils répondent: Paree que ia société ne peut se passer d'ordre, paree qu'il faut 
dans une société de hommes qui obéissent et qui travaillent, pendant que les autres commandent 
et dirigent; paree que les facultés individuelles étant inégales, les intéréts opposés, les passions 
antagonistes, le bien particulier de chacun opposé au bien de tous, il faut une autorité qui assigne 
la limite des droits et des devoirs, un arbitre qui tranche les conflits, une force publique qui fasse 
exécuter les jugements du souverain. Or, le pouvoir, l'État, est précisément cette autorité 
discrétionnaire, cet arbitre qui rend è chacun ce qui lui appartient, cette force qui assure et fait 
respecter la paix. Le gouvernement, en deux mots, est le principe et la garantie de l'ordre social: 
c'est ce que déclarent è la fois le sens commun et la nature."
396 Op. cit., p. 147: "II fera autant de lois qu'il rencontrera d'intérêts: et puisque les intéréts sont 
innombrables, que les rapports naissant les uns des autres se multiplient a l'infini, que 
l'antagonisme est sans fin, la législation devra fonctionner sans relache. Les lois, les décrets, les 
édits, les ordonnances, les arrêtés tomberont comme grêle sur le pauvre peuple. Au bout de 
quelque temps le sol politique sera couvert d'une couche de papier, que les géologues n'auront 
plus qu'a enregistrer sous le nom de formation papyracée, dans les révolutions du globe."
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Proudhon.397 Moet de overheid tussen alle belangen bemiddelen, moet zij 
in iedere belangenstrijd een uitspraak doen? Verwacht dan niet dat de 
stroom wetten en voorschriften ooit zal aflaten. Zolang er een 
discretionnaire macht is, zolang een overheid bestaat, is een wettenvloed 
een gegeven. Gelukkig is er een alternatief: de wetgevende overheid kan 
en zal verdwijnen als alle mensen zelf, volkomen vrij, al hun belangen 
door middel van contracten gaan harmoniseren.398

Het contract is volgens Proudhon het ordeningsprincipe van de 
nieuwe tijd. Het contract, zo stelt hij399, is een vrije, wederkerige uitruil 
van belangen tussen vrije mensen, is een overeenkomst waarin de 
deelnemende individuen ieder uit eigen vrije wil iets van hun vrijheid en 
vermogen opofferen. Het contract is een echte wet {lof), maar dan toch 
alleen een wet die de contractanten bindt, en niemand anders: het 
contract heeft geen werking voor lieden die er niet voor getekend hebben. 
Van de andere kant: het contract is aan geen enkele externe autoriteit 
gebonden; alléén de contractanten kunnen de overeenkomst uitvoeren, zij 
alléén aan het niet nakomen van contractuele verplichtingen 
consequenties verbinden. Het is enkel binnen de kring van contractanten 
dat justitie mogelijk is: wie willens en wetens getekend heeft, weet ook 
wat hij verschuldigd is bij het niet nakomen van zijn verplichtingen. Een 
overheid heeft in ieder geval geen enkele rol meer in een wereld die 
volledig van opgelegde wetten naar vrijelijk afgesloten contracten is 
overgegaan. En dat is dus precies wat moet gebeuren, dat is precies 
waarin de Revolutie van de 19e eeuw moet bestaan: het oude, vertrouwrle 
ordeningsprincipe van gouvernementele heerschappij, na millennialang 
onaangevochten te hebben gegolden, moet en zal worden vervangen door 
het nieuwe ordeningsprincipe van het vrije contract, le nouveau principe 
d'ordre, le libre contrat.40°

31. De terugkeer van het collectief
Proudhon wil de samenleving van de grond af aan opnieuw opbouwen, 
met het contract als fundament. Let wel: Proudhon wil bouwen aan een 
nieuwe samenleving met als fundament een overdaad aan door individuen 
vrij aangegane contracten, meervoud. Hij wil, net als radicale denkers

397 Op. cit., p. 149-150. Proudhon staat in deze redeneringen dicht bij d'Argenson, de 'oervader' 
van het Franse liberalisme. Zie: d'Argenson's 'Lettre è l'Auteur du Journal Oeconomique': p. 107- 
117 van het Journal Oeconomique etc. Avrll 1751 (A Paris, 1751), aldaar p. 115 in samenhang met 
p. 109-111.
398 Proudhon, Idée générale de ia Révolution au XlXe Siècle, de scherpste formulering op p. 203: 
"J'ai dit, en faisant la critique générale du Gouvernement, que si le contrat pouvait résoudre une 
seule question d'intérêt entre deux individus, il pouvait résoudre de même toutes celles qui 
surgissent entre des millions: d'oü il suit que le problème de l'ordre dans la société est des millions 
de foïs plus aisé a attaquer par voie de transaction que par voie d'autorité."
399 Op. cit., het scherpst op p. 125: "Entre contractants, il ya nécessairement pour chacun intérêt 
réel et personnel: il implique qu'un homme traite dans le but de réduire è la fois, sans 
compensation possible, sa liberté et son revenu. (...) Le contrat est donc essentiellement 
synallagmatique: il n'impose d'obligation aux contractants que celle qui résulte de leur promesse 
personnelle de tradition réciproque; il n'est soumis a aucune autorité extérieure; il fait seul la loi 
commune des parties; il n'attend son exécution que de leur initiative."
400 Het citaat in het op. cit. op p. 275.
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vóór hem401, niets weten van de fictie van één enkel 'contrat social' 
waarop een samenleving zou rusten. Het contrat social als impliciete 
verbindtenis, waaraan ieder lid van een samenleving zich stilzwijgend zou 
onderwerpen, is Proudhon een gruwel; van een 'sociaal contract' wil hij 
alleen weten als ieder individu, net als bij ieder ander contract, er, na 
uitgebreid kennis te hebben genomen van alle relevante bepalingen, 
daadwerkelijk met eigen hand voor getekend heeft.402 Enfin: een veelvoud

401 Het zou mij niets verbazen als Jeremy Bentham, rechtstreeks of door bemiddeling van zijn 
volgelingen, in algemene zin een belangrijke inspiratiebron voor Proudhon is geweest. Bij Bentham 
vinden we in zijn anoniem uitgegeven A Fragment on Government, being An Examination of what 
is delivered On the Subject of Government in General In the Introduction to Sir WiHiam 
Blackstone's Commentaries: with a Preface, in which is given a Critique of the Work at large 
(London, 1776) namelijk én een bijzondere nadruk op het belang van contracten als vrije, op 
wederkerigheid steunende overeenkomsten, én een nadrukkelijke verwerping van de gedachte dat 
een contract tussen overheid en volk zou kunnen bestaan. Zie in Bentham's boek m.n. p. 45-62, 
met in het bijzonder p. 50 over contracten (de nadruk in het citaat is van Bentham zelf): "That 
compacts, by whomsoever entered into, ought to be kept; -  that men are bound by compacts, are 
propositions which men, without knowing or enquiring why, were disposed universally to accede 
to." De gelijkstelling van 'compact' aan 'contract' in een voetnoot op dezelfde pagina 50: "A 
compact or contract (for the two words on this occasion, at least, are used in the same sense) 
may, I think, be defined, a pair of promises, by two persons reciprocally given, the one promise in 
consideration of the other." De verwerping van de gedachte dat een contract tussen de koning en 
alle leden van het volk ooit voor alle leden van het volk echt bindend kan zijn, vinden we bij 
Bentham op p. 61-62: "Allow, for argument's sake, what we have disproved: allow that the 
obligation of a promise is independent of every other: allow that a promise is binding propriê vi - 
Binding then on whom? On him certainly who makes it. Admit this: For what reason is the same 
individual [61/62] promise to be binding on those who never made it? The King, fifty years ago, 
promised my Great-Grandfather to govern him according to Law: my Great Grandfather, fifty years 
ago, promised the King to obey him according to Law. The King, just now, promised my neighbour 
to govern him according to Law: my neighbour, just now, promised the King to obey him according 
to Law. - Be it so - What are these promises, all or any of them, to me? To make answer to this 
question, some other principle, it is manifest, must be resorted to, than that of the intrinsic 
obligation of promises upon those who make them. Now this other principle that still recurs upon 
us, what other can it be than the principle of UTILITY?" Zie ook de voetnoot op p. 48-49 waarin 
Bentham zijn afkeer van de idee van een oorspronkelijk sociaal contract verbindt met zijn stelling 
dat utility bestaat in het zorg dragen voor algemeen geluk: "Conversing with Lawyers, I found 
them Pull of the virtues of their Original Contract, as a recipe of sovereign efficacy for reconciling 
the accidental necessity of resistance with the general duty of submission. This drug of theirs they 
administered to me to calm my scruples. But my unpractised stomach revolted against their opiate. 
I bid them open to me that page of history in which the solemnization of this important contract 
was recorded. They shrunk from this challenge, nor could they, when thus pressed do otherwise 
than our Author has done confess the whole to be a fiction. This, me thought, looked ill. It seemed 
to me the acknowledgement of a bad cause, the bringing a fiction to support it: 'To prove fiction 
indeed,' said I, 'there is need of fiction; but it is the characteristic of truth to need no proof but 
truth. Have you then really any such privilege as that of coining facts? You are spending argument 
to no purpose. Indulge yourselves in the licence of supposing that to be true which is not, and as 
well may you suppose that proposition itself to be true, which you wish to prove, as that other 
whereby you hope to prove it.' Thus continued I unsatisfying, and unsatisfied, till I learnt to see 
that utility was the test and measure of all virtue; of loyalty as much as any: and that the 
obligation to minister [48-49] of general happiness was an obligation paramount to and indusive of 
every other. Having thus got the instruction I stood in need of, I sat down to make my profit of it. I 
bid adieu to the original contract: and I left it to those to amuse themselves with this rattle, who 
could think they needed it."
402 Proudhon, Idée générale de la Révolution au XlXe Siècle, p. 125-126: ”Le contrat social doit 
être librement débattu, individuellement consenti, signé, manu propriê, par tous ceux qui y 
participent. -  Si la discussion était empêchée, tronquée, escamotée; si le consentement était 
surpris; si la signature était donnée en blanc, de confiance, sans lecture des articles et explication 
préalable; ou si même, comme le serment militaire, elle était préjugée et forcée: le contrat social 
ne serait plus alors qu'une conspiration contre la liberté et le bien-être des individus les plus 
ignorants, les plus faibles et les plus nombreux, une spoliation systématique, contre laquelle tout
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van contracten is dus, wat Proudhon betreft403, het waarachtig fundament 
waarop een nieuwe samenleving zal rusten. In die samenleving zullen 
voortaan individuen én alle mogelijke groeperingen van individuen vrij zijn 
om naar eigen inzicht en eigen behoefte overeenkomsten met elkaar aan 
te gaan: overeenkomsten, door middel waarvan de contractanten, zonder 
tussenkomst van welke overheid dan ook, geheel zelf, in wederkerigheid 
(réciprocité), hun belangen harmoniseren.

In de plaats van een maatschappelijke chaos waarin 'dwingeland 
Staat' met wet- en regelgeving orde schept, stelt Proudhon zich een 
maatschappij voor die volledig zal drijven op vrij contracterende 
individuen en - nogmaals - groepen van individuen. Als Proudhon stelt 
dat "elke groep van burgers: commune, canton, departement, corporatie, 
compagnie, etc., bij contract gevormd, en opgevat als een 'morele 
persoon"'vrij mag contracteren met alle mogelijke andere groepen404, is 
hij anno 1851 werkelijk een revolutionair: hij verwerpt dan namelijk de op 
dat moment nog altijd vigerende Loi Chapelier en verwante wetgeving, die 
individuen en collectieven in hun contractvrijheid behoorlijk beperken. De 
Revolutie kan Proudhon juist op dit punt niet ver genoeg gaan: hij is niet 
tevreden met de verwerping van verouderde wetgeving die 
contractvrijheid beperkt, neen: hij wil helemaal af van een 'wetgevende 
macht' in de vorm van een 'regering', een 'staat', of wat dan ook. De 
redenering die Proudhon daarbij hanteert, lijkt sluitend: als alle mensen 
en groepen van mensen naar eigen lust en noodzaak zichzelf en elkaar de 
wet stellen door middel van vrij aangegane overeenkomsten, welnu: dan 
zal er geen behoefte meer bestaan aan welke 'vreemde' wetgevende 
macht dan ook; dan kan de overheid verdwijnen; dan - ja dan alleen - zal 
het werk van de Franse Revolutie voltooid zijn.

moyen de résistance et même de représailles pourrait devenir un droit et un devoir." Op p. 124- 
135 van zijn boek ontwikkelt Proudhon zijn visie op het contrat social overigens in detail. Daarbij 
zet hij zich met grote felheid af tegen Rousseau, die hij (op p. 133) als charlatan en dwingeland, en 
als vijand van de werklieden karakteriseert: * (...) après avoir fait, sous Ie titre décevant de Contrat 
social, Ie code de la tyrannie capitaliste et mercantile, Ie charlatan genevois conclut a la nécessité 
du prolétariat, a la subalternisation du travailleur, a la dictature et a l'inquisitïon."
403 Op. cit., met als kernpassage p. 235-236: "II faut supprimer, en un mot, tout ce qui reste de 
divin dans Ie gouvernement de la société, et rebatir l'édifice sur l'idée humaine du CONTRAT. En 
effet, lorsque je traite pour un objet quelconque avec un ou plusieurs de mes concitoyens, il est 
clair qu'alors c'est ma volonté seule qui est ma loi; c'est moi-même qui en remplissant mon 
obligation, suis mon gouvernement. Si donc Ie contrat que je fais avec quelques-uns, je pouvais Ie 
faire avec tous; si tous pouvaient Ie renouveler entre eux; si chaque groupe de citoyens, 
commune, canton, département, Corporation, compagnie, etc,, formé par un semblable contrat et 
considéré comme personne morale, pouvait ensuite, et toujours dans les mêmes termes, traiter 
avec chacun des autres groupes et avec tous, ce serait exactement comme si ma volonté se 
répétait a l'infini. Je serais sur que la loi ainsi faite sur tous les points de la République, sous des 
millions d'initiatives différentes, ne serait jamais autre chose que ma loi, et si ce nouvel ordre de 
choses était appelé gouvernement, que ce gouvernement serait Ie mien.(..,) Le régime des 
contrats, substitué au régime des lois, constituerait le vrai gouvernement de l'homme et du 
citoyen, la vraie souveraineté du peuple, la RÉPUBLIQUE."Zie ook p. 237: "Le contrat, enfin, c'est 
l'Ordre, puisque c'est l'organisation des forces économiques a la place de l'aliénation dès libertés, 
du sacrifice des droits, de la subordination des volontés."
404 Zie in het citaat van voorgaande noot in het bijzonder deze passage: "(■■■) si chaque groupe de 
citoyens, commune, canton, département, Corporation, compagnie, etc., formé par un semblable 
contrat et considéré comme personne morale, pouvait ensuite, et toujours dans les mêmes termes, 
traiter avec chacun des autres groupes et avec tous (...)"
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32. Proudon voorvoelt én legitimeert de modern-corporatieve orde
In Proudhon's nieuwe ecomische orde van vrije contracten bestaat 
simpelweg geen plaats meer voor een overheid. Het klinkt logisch: als 
iedereen vrij zijn eigen belangen met die van anderen in 
overeenstemming brengt, waartoe dan nog een force discrétionnaire 
aangehouden; die kan toch alleen maar het vrije handelen der individuen 
en groepen verstoren? Vanuit een radicaal individualisme dat we ook bij 
Thierry405 aantreffen, en, in iets mildere vorm, reeds bij d'Argenson406, 
expliciteert én radicaliseert Proudhon, vanuit het Franse belangendiscours, 
de bevrijding die de Franse Revolutie voor het individu tot stand heeft 
gebracht: de individuele mens kan en mag volgens hem voortaan, middels 
het vrije contract, geheel naar eigen inzicht relaties aangaan, óók als dit 
uitmondt in de oprichting van nieuwe collectieven.

Het ideaal van Proudhon is een samenleving zonder staat en 
regering, die bol staat van een nieuw soort collectieve verbanden, 
gegrond op vrij aangegane contracten. Vanuit een geradicaliseerd 
belangendiscours voorvoelt en legitimeert hij - merkwaardig genoeg - 
anno 1851 op voorhand de nieuwe wereld die in aantocht is: een wereld 
waarin staat en regering steeds meer ruimte zullen moeten afstaan aan 
corporaties van moderne snit. De wereld van moderne corporaties die 
Proudhon in 1851 voorvoelt en legitimeert, zij is natuurlijk niets anders 
dan onze wereld: de wereld van de 'modern-corporatieve maatschappij' 
zoals die in het voorgaande hoofdstuk is geschetst.

405 Zie, eerder in dit hoofdstuk, paragraaf 29.
406 Zie, eerder in dit hoofdstuk, de paragrafen 14 en 15.
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DERDE DEEL
INDIVIDUEN. COLLECTIEVEN. EN VOLKSVERHEFFING IN HET 
TEKEN VAN 'MEEDENKEN'

De opzet van dit deel
Het derde en laatste deel van deze dissertatie is gewijd aan de filosofie 
van het 'meedenken', een filosofie die de in de eerste twee delen 
geconstateerde grote maatschappelijke problemen van onze tijd oplosbaar 
maakt. In de eerste twee hoofdstukken van dit derde deel houd ik nog 
vast aan de historische benadering die ik in de eerdere delen steeds heb 
gehanteerd. Zo biedt hoofdstuk 1 bij wijze van inleiding inzicht in de 
genese van het moderne levensideaal gedurende de hoogtijdagen van het 
Westers individualisme, zo tussen 1770 en 1870, en is hoofdstuk 2 gewijd 
aan de herwaardering die het menselijk collectief na 1870 in het licht van 
de evolutieleer ten deel is gevallen. Aan het einde van het tweede 
hoofdstuk geef ik aan dat de bedoelde herwaardering haar culminatiepunt 
heeft gevonden in het denken van de Amerikaanse wijsgeer George 
Herbert Mead, een denker die 'collectief' en 'individu' evenveel recht wist 
te doen.

In de hoofdstukken 3, 5 en 6 van dit deel ontwikkel ik op 
systematische wijze, voortbouwend op Mead en een aantal andere 
denkers, een filosofie van het 'meedenken'. Historische 
ontwikkelingslijnen blijven ook in deze drie systematische hoofdstukken 
van belang, maar ze krijgen een ondergeschikte positie; ik spring door de 
tijd zoals dat mij uitkomt. Hoofdstuk 3 is gewijd aan de verzoening van 
individu en collectief in de filosofie van George Herbert Mead. In hoofdstuk 
4 - een 'ingelast' historisch hoofdstuk - verschaf ik inzicht in de 
mislukking van de geestelijke volksverheffing tussen 1870 en 1945. In het 
vijfde hoofdstuk leert een poging om in het voetspoor van Johan Huizinga 
de plaats van spel in onze cultuur te bepalen, dat naast de wereld van 
'voorspoed' een wereld van 'spel' bestaat, en dat de spelwereld twee 
eigenstandige sferen kent: een sfeer van 'wedijver' en één van 
'conversatie'. In hoofdstuk 6 voert verdieping in het thema 'medeleven' 
uiteindelijk naar een filosofie van het 'meedenken', waarin het oud-Franse 
ideaal van de honnête-homme naadloos blijkt te passen.

De laatste vier hoofdstukken van het derde deel zijn gewijd aan de 
oplossing van de in de eerste twee delen geconstateerde maatschappelijke 
problemen. Daartoe verwerp ik in hoofdstuk 7 -  allicht tot verrassing van 
velen - allereerst het ideaal van 'meritocratie'. In hoofdstuk 8 laat ik 
vervolgens zien dat meedenken de 'commerciële werkvorm' is voor 
professionals als 'nette mensen', waarmee het probleem van 'gesloten 
professies' is opgelost. In het negende hoofdstuk voer ik voor ogen dat 
een in het teken van meedenken functionerende 'Derde Kamer' de 
problematische competitie tussen corporaties kan oplossen. In het laatste, 
tiende hoofdstuk ten slotte maak ik inzichtelijk dat al te scherpe 
klassentegenstellingen zullen verdwijnen zodra we onze 
middenklassenmaatschappij eenmaal op meedenken hebben gegrond.
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HOOFDSTUK 1
Ter inleiding: de genese van het moderne levensideaal gedurende 
de hoogtijdagen van het Westers individualisme, 1770-1870

1. De Revolutie en de 'vrije ontplooiing van individuele vermogens'
Het belangendiscours, steunend op de veronderstelling dat én bij ieder 
individu een sterke liefde tot gewin zou bestaan én dat die liefde steeds 
als sterkste handelingsmotief zou werken, dit discours liep in Frankrijk 
onaangevochten door tot en met midden van de 19e eeuw. Zo rond 1850 
ontstond wel iets van een kentering. Een alternatief krachtig motief voor 
het individu, kwam, nota bene als een erfenis van de Franse Revolutie, 
steeds duidelijker in beeld: het alternatief van vrije krachtsontplooiing, of 
anders geformuleerd, teneinde de erfenis van de Revolutie er in te 
benadrukken: het alternatief van de vrije ontplooiing van individuele 
vermogens. Keren we terug naar de tijd van de Revolutie.

2. Mirabeau en Humboldt
De fameuze Declaration des Droits de l'homme et du citoyen van het jaar
1789 was niet zomaar gereed. Meerdere voorstellen voor tekst en redactie 
passeerden de revue. Een vroeg tekstvoorstel leunde sterk op de 
natuurlijke of verworven vermogens (facultés naturelles ou acquises) van 
de mens. Artikel I van dit voorstel leert, om te beginnen, dat ieder mens 
vrijelijk over zijn 'natuurlijke of verworven vermogens' mag beschikken, 
zolang hij anderen maar geen schade toebrengt.407 Artikel II stelt dat 
ieder individu deelneemt aan een 'sociaal contract', waarbij hij zijn 
persoon én zijn vermogens (sa personne et ses facultés) onder de volonté 
générale schaart.408 Artikel XI bevestigt nog eens dat iedere burger het 
recht heeft niet alleen om te verwerven, te bezitten, te fabriceren, en te 
handelen, maar ook om zijn vermogens in te zetten, d'employer ses 
facultés.409

Het bewuste tekstvoorstel werd door de Comte de Mirabeau (1749- 
1791) aan de Assemblée Nationale voorgedragen. Mirabeau was een in 
heel Europa beroemd en vereerd leidsman van de vroege Revolutie. Uit 
zijn nalatenschap werd in 1791 een tractaat gepubliceerd waarin hij het 
belang benadrukt, in educatie, van de vrije ontwikkeling van individuele 
vermogens, nu moyens geheten. In een welgeordende samenleving, zo

407 Zo luidde meteen de tekst van het eerste artikel: "Tous les hommes naissent égaux et libres, 
aucun d'eux n'a plus de droit que les autres de faire usage de ses facultés naturelles ou acquises; 
ce droit, commun a tous, n'a d'autre limite que la conscience même de celui qui l'exerce, laquelle 
lui interdit d'en faire usage au détriment de ses semblables." Deze tekst als afgedrukt op p. 21 van 
de Collection complette des travaux de M. Mirabeau l'ainé, a l'Assemblée nationale (etc), par M. 
Étienne Mejan, Tome Second (Paris, 1791).
408 Zie p. 21 van het op. cit.: "Tout corps politique regoit l'existence d'un contrat social exprès ou 
tacite, par lequel chaque individu met en commun sa personne et ses facultés sous la suprème 
direction de la volonté générale, et en même-tems le corps regoit chaque individu comme portion 
du tout, et leur promet également a tous süreté et protection."
409 Op. cit., p. 23-24: "Tout citoyen a le droit d'acquérir, de posséder, de fabriquer, de faire le 
commerce, [23-24], d'employer ses facultés et son industrie, et de disposer a son gré de ses 
propriétés. La loi seule peut apporter des modifications a cette liberté pour l'intérêt général."
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redeneert Mirabeau in zijn tractaat, nodigt werkelijk alles de mens uit om 
zijn natuurlijke vermogens (moyens naturels) te ontwikkelen.410 Educatie 
is niets anders dan de samenhangende, harmonieuze ontwikkeling 
(culture) van de diverse menselijke vermogens.411 Het is dit tractaat van 
Mirabeau, waarop de jonge Duitse edelman Wilhelm von Humboldt met 
graagte teruggreep412 bij het schrijven van zijn eigen Ideen zu einem 
Versuch, die Granzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen.413

3. Humboldt prijst 'Eigenaardigheid van Kracht en Vorming'
Wilhelm von Humboldt (1767-1835) schrijft zijn Ideen in het jaar 1792.
De Franse revolutie is nog niet geradicaliseerd, en de jonge Humboldt is 
er, net als vele anderen in de Duitse landen, nog vol bewondering voor.414 
Hij is met name gegrepen door de bevrijding van het individu uit 
eenvormige verbanden, een bevrijding voorbereid in de Verlichting en 
door de Franse revolutionairen daadwerkelijk voltrokken.415

Humboldt416 toont zich er in zijn Ideen van overtuigd dat het ware 
doel van de mens is gelegen in de hoogste en best geproportioneerde 
ontwikkeling van al zijn krachten tot een rond geheel: die höchste und 
proportionirlichste Bildung seiner Krafte zu einem Ganzen. Een mens moet 
uitblinken in 'eigenaardigheid van kracht en vorming', Eigenthümlichkeit

410 Travail sur l'éducation publique, trouvé dans les papiers de Mirabeau l'ainé, Publié par P.J.G. 
Canabis (Paris, 1791), p. 11-12: "Dans une société [11-12] bien ordonnée, au contraire, tout invite 
les hommes a cultiver leurs moyens naturels (...)"
411 Op. cit., p. 111: "Au premier coup d'oeil, l'éducation semble avoir uniquement en vue la culture 
des moyens dont l'homme fut doué par l'auteur de son être; mais dans le fait, elle tend a 
développer ses besoins a-peu-près dans la même proportion; et d'après ce qui vient d'être dit, l'on 
voit facilement pourquoi les uns concourent autant que les autres a l'augmentation de ses 
jouissances. L'important n'est pas de resserrer ses besoins en-dega des limites de la nature, ni de 
donner a ses moyens une extension forcée qui l'embarrasse et la fatigue; mais de les maintenir 
dans un état de balancement et d'équilibre, de manière qu'ils croissent et décroissent toujours 
ensemble."
412 Met een openigscitaat en een paar nadere verwijzingen. Zie: Wilhelm von Humboldt, Ideen zu 
einem Versuch, die Granzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen (Breslau, 1851); het 
openingscitaat uit Mirabeau's Travail op de titelpagina van Humboldt's geschrift, en de verdere 
verwijzingen naar de Travail op p. 45 en 59; verder laat zich nog een meer kritische uiteenzetting 
van Humboldt met Mirabeau vinden in een voetnoot op p. 127-128.
413 Wilhelm von Humboldt, Ideen zu einem Versuch, die Granzen der Wirksamkeit des Staats zu 
bestimmen (Breslau, 1851). Over de geschiedenis van de tekst, compleet met inzicht in eerder 
gepubliceerde delen, zie de 'Einleitung' van Eduard Cauer, in het bijzonder p. iii-viii.
414 Humboldt verloor, net als veel tijdgenoten, zijn enthousiasme voor de Revolutie nadat de 
Franse koning terechtgesteld was; volgens de uitgever van het essay was dit mede de reden 
waarom Humboldt zelf het uiteindelijk niet in druk liet verschijnen: zie in Humboldt's Ideen 
(Breslau, 1851) de'Einleitung', p. x-xii.
415 Humboldt, Ideen, p. 3-4: "Auch ist keine andere Art der Reform unserm Zeitalter so 
angemessen, wenn sich dasselbe wirklich mit Recht eines Vorzugs an Kultur und Aufklarung rühmt. 
Denn die wichtige Untersuchung der Granzen der Wirksamkeit des Staats muss - wie sich leicht 
voraussehen lasst - auf höhere Freiheit der Krafte und grössere Mannigfaltigkeit der Situationen 
führen. Nun aber erfordert die Möglichkeit eines höheren Grades der Freiheit immer einen gleich 
hohen Grad der Bildung und das geringere Bedürfniss, gleichsam in einförmigen, verbundenen 
Massen zu handeln, eine grössere Starke und einen mannigfaltigeren Reichthum [3-4] der 
handelnden Individuen." Een niet mis te verstane verwijzing naar het revolutionaire Frankrijk 
daarbij op p. 4: " (...) ein schoner, seelenerhebender Anblick ist [es], ein Volk zu sehen, das im 
vollen Gefühl seiner Menschen- und Bürgerrechte seine Fesseln zerbricht (...)".
416 Op. cit., p. 9-11, met op p. 11 'Eigenthümlichkeit der Kraft und der Bildung' door Humboldt van 
nadruk voorzien.
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der Kraft und der Bildung. Daartoe behoeft hij vrijheid, maar ook een 
veelvoud aan leefsituaties, een Mannigfaltigkeit der Situationen. Welnu: 
die veelvoud ontbreekt volgens Humboldt in de moderne tijd, waardoor de 
mens verzwakt. Humboldt wil dat aantonen door de staten van het heden 
met die van de Oudheid te vergelijken.417 Vroeger, zo redeneert hij, 
bemoeiden staten zich nadrukkelijk met de kracht en vorming (Krak und 
Bildung) van de mens. In de Oudheid was sprake van een drukkende 
eenvormigheid, veroorzaakt door de gemeenschappelijke vorming en het 
dwingende gemeenschappelijke leven waaraan iedere burger in de staat 
onderworpen was. Toch ontwikkelde de mens een ongekende actieve 
kracht (thatige Kraft). Onder de ruwe omstandigheden van die tijd werd 
de mens namelijk voortdurend, in een veelvoud aan verschillende 
situaties, fysiek, intellectueel en moreel uitgedaagd. Tegenwoordig liggen 
de zaken heel anders. Bloeide in de Oudheid de fantasie van een mens, 
was zijn geest diep, zijn wil sterk, en zijn wezen als uit één stuk, in de 
moderne tijd is een mens zwak, hoeveel rust, welstand of gelukzaligheid 
hij ook genieten mag. De reden voor de verzwakking van de moderne 
mens is volgens Humboldt duidelijk: het geluk (die Glückseligkeit) hoeft 
hij niet langer zelf te verwerven maar wordt hem door een kunstige 
machinerie als het ware aangereikt. De moderne staten bekommeren zich 
tegenwoordig om de welstand, het bezit en de economische inzetbaarheid 
(Erwerbfahigkeit) der burgers, en scheppen daarbij een ongekende 
eenvormigheid in goederen, alsook een sterke eenvormigheid in de regels 
die het bezit van die goederen regelen. De mens, die alleen groeien kan 
als hij zich zelf iets toe-eigent, en het sterkst groeit als hij zich in heel 
veel verschillende situaties heel veel verschillende zaken kan toe-eigenen, 
ziet in moderne staten zijn kracht afnemen: te veel wordt hem in de 
schoot geworpen, en het vele dat hij zich zonder veel moeite verwerft is 
ook nog eens bijzonder eenvormig.

4. Het ethos van de moderne professional, anno 1792
Hetgeen een mens van buiten krijgt aangedragen, zo stelt Humboldt418, 
krijgt eerst waarde voor hem als hij het zich door energieke 
werkzaamheid (energische Thatigkeit) echt eigen maakt. Het 
aangedragene, eenmaal verwerkt, werkt daarbij weldadiger (wohlthatiger) 
op de mens, naarmate het van zichzelf kracht en eigenaard bezit. Nu 
maakt een mens zich volgens Humboldt alleen datgene echt goed eigen, 
waarvoor hij zelf gekozen heeft. Waar ook maar een spoor van dwang of 
beperking voelbaar wordt, daar verricht de mens zijn werk niet meer met 
echte kracht, maar met mechanische vaardigheid. Vanuit dit inzicht, zo 
redeneert Humboldt419, verklaarden de Ouden ieder werk (Beschaftigung)

417 Op. cit., p. 6-8.
418 Op. cit., p. 11-12, met op p. 12 de volgende zinnnen: "Was nun der Mensch von aussen 
empfangt, ist nur Saamenkorn. Seine energische Thatigkeit muss es, sei's auch das schönste, erst 
auch zum seegenvollsten für ihn machen. Aber wohlthatiger ist es ihm immer in dem Grade, in 
welchem es kraftvoll und eigen in sich ist."
419 Op. cit., p. 25-26: "Was nicht von dem Menschen selbst gewahlt, worin er auch nur 
eingeschrankt und geleitet wird, das geht nicht in sein Wesen über, das bleibt ihm ewig fremd, das 
verrichtet er nicht eigentlich mit menschlicher Kraft, sondern mit mechanischer Fertigkeit. Die
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voor schadelijk en onterend dat niet innerlijke vorming ten doel had, maar 
alleen de krachten van het lichaam benodigde, of enkel diende als een 
middel tot verwerving van uiterlijke goederen. De beste Griekse geesten 
konden voortgaand in deze redenering zelfs menen dat het goed was, 
door middel van een onrechtvaardige en barbaarse slavernij voor velen 
een kleine groep mensen in staat te stellen om in hoogste kracht en 
schoonheid te leven. Een misverstand, meent Humboldt. Ieder werk 
immers vermag de mens te adelen; ieder werk: ook dat van de boer, ook 
dat van de handwerker. Het komt er enkel op aan, hoe het verricht wordt. 
Zolang een werk om zichzelfs wil verricht wordt, vervult het de mens en 
heeft het vormende kracht. Werk verliest pas aan waarde als niet het 
werk zelf, maar de resultaten ervan tellen, als het werk, met andere 
woorden, als middel tot iets anders wordt gehanteerd.

Met zijn gedachten over werk staat Humboldt verrassend dicht bij 
de opvattingen die volgens Tawney, De Man en Galbraith kenmerkend zijn 
voor de 20e-eeuwse 'nieuwe klasse' van hoger opgeleiden. Dat hoeft niet 
te verbazen, want Humboldt schreef anno 1792 voor tijdgenoten die 
werkten als geestelijken, staatsbeambten en als beoefenaars der 
zogeheten 'vrije beroepen', - voor, samengevat, de 'hoger opgeleiden' 
van zijn eigen tijd.

5. Humboldt en Schiller contra de 18e-eeuwse 'nutsfilosofie'
Humboldt's vriend Friedrich von Schiller (1759-1805), de befaamde duitse 
dichter, nam een aantal van de belangrijkste delen van de Ideen, onder 
meer de passages handelend over 'Kraft' en 'Bildung', al in 1792 in zijn 
tijdschrift Thalia op.420 Schiller werd door de gedachten van Humboldt 
gegrepen, en toonde duidelijk door hem geïnspireerd te zijn in zijn eigen 
Briefen über die Asthestische Erziehung des Menschen421, die in 1795 in 
druk verschenen. Met name de zesde brief ademt de geest van Humboldt,

Alten, vorzüglich die Griechen, hielten jede Beschaftigung, welche zunachst die körperliche Kraft 
angeht, oder Erwerbung ausserer Güter, nicht innere Bildung zur Absicht hat, für schadlich und 
entehrend. Ihre menschenfreundlichsten Philosophen billigten daher die Sklaverei, gleichsam um 
durch ein ungerechtes und barbarisches Mittel einem Theile der Menschheit durch Aufopferung 
eines andern die höchste Kraft und Schönheit zu sichern. Allein den Irrthum, welcher diesem 
ganzen Raisonnement zum Grunde liegt, zeigen Vernunft und Erfahrung leicht. Jede Beschaftigung 
vermag den Menschen zu adeln, ihm eine bestimmte, seiner würdige Gestalt zu geben. Nur auf die 
Art, wie sie betrieben wird, kommt es an; und hier lasst sich wohl als allgemeine Regel annehmen, 
dass sie heilsame Wirkungen aussert, so lange sie selbst, und die darauf verwandte Energie 
vorzüglich die Seele füllt, minder wohlthatige, oft nachtheilige hingegen, wenn man mehr auf das 
[25-26] Resultat sieht Resultat sieht, zu dem sie führt, und sie selbst nur als Mittel betrachtet." 
Humboldt meent dat ook het vaak nog al te onterende werk van boer en handwerker in beginsel 
vervullend kan zijn op p. 23-24: "So liessen sich vielleicht aus allen Bauern und Handwerkern 
Künstler bilden, d. H. Menschen die ihr Gewerbe um [23-24] ihres Gewerbes willen liebten, durch 
eigen gelenkte Kraft und eigne Erfindsamkeit verbesserten, und dadurch ihre intellectuellen Krafte 
kultivirten, ihren Charakter veredelten, ihre Genüsse erhöhten. So würde die Menschheit durch 
eben die Dinge geadelt, die jetzt, wie schön sie auch an sich sind, so oft dazu dienen, sie zu 
entehren."
420 Zie in het op. cit. de 'Einleitung' van Eduard Cauer; voor Schiller in het bijzonder: p. vi-xv, met 
op p. vii informatie over publicatie van delen van de Ideen in de Thalia.
421 In deze zin reeds Eduard Cauer in het op. cit., p. vi-vii (onderdeel van de 'Einleitung'). In zijn 
Über die Asthestische Erziehung des Menschen toont Schiller zich met name in de eerste tot en met 
zesde brief (dat wil zeggen: tot en met de introductie van een soort 'höhere Kunst' in de zesde 
brief) in zowel redenering als taalgebruik sterk door Humboldt's Ideen beïnvloed.
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als Schiller schildert hoe de moderne arbeidsdeling (die getrennte 
Ausbildung der menschlichen Krafte) de wereld (das Ganze der Welt) 
weliswaar ongekende vooruitgang heeft gebracht, maar dat het individu er 
vooral schade door heeft geleden: de individuele mens moet "das Opfer 
der Totalitat" brengen, dat wil zeggen: ziet zich gedwongen om de 
vorming van zijn wezen tot een harmonieus geheel op te geven. Schiller 
wil door middel van Kunst en Schoonheid de verloren gegane 'totaliteit' in 
het menselijk wezen herstellen.422

Schiller keert zich in zijn Briefen, net als Humboldt in zijn Ideen423, 
fel af van iedere 'nutsfilosofie'. Het 'Nut' (der Nutzen) vervloekt de dichter 
als het 'grote Idool des Tijds', dat blijkbaar door alle krachten en alle 
talenten gediend en gedragen moet worden, en voor de Kunst in het 
geheel geen ruimte meer laat.424 Nu ging de 'nutsfilosofie', zo wisten 
Humboldt, Schiller en hun geletterde tijdgenoten, terug op de Franse 
wijsgeer Helvétius (1715-1771). In 1758 had Helvétius, in zijn geheel in 
het teken van geluk (bonheur) staande, nogal geruchtmakende boek De 
l'Esprit 425 de gedachte geopperd dat rechtvaardigheid (Justice) zou 
bestaan in het praktizeren van handelingen, 'van nut voor het grootste 
aantal', utiles au plus grand nombre.426 De Italiaanse jurist en filosoof 
Cesare Beccaria (1738-1794) had deze gedachte van Helvétius uitgewerkt 
in een essay dat in 1764 in het Italiaans was verschenen, en daarna al 
snel in Franse en Engelse vertaling furore had gemaakt.

In iedere samenleving, zo stelt Beccaria , hebben mensen de 
neiging om alle macht en geluk aan de ene, en al het onvermogen en

422 Friedrich von Schiller, Über die Asthestische Erziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen 
(oorspronkelijk uitgegeven 1795), Sechster Brief; de aanhalingen zijn genomen uit de voorlaatste 
en de laatste alinea van de brief.
423 Zie, behalve het in paragraaf 3 reeds aangehaalde, bijvoorbeeld ook nog: Humboldt, Ideen, p. 
41: "Jedes Geschaft -  welcher Art es auch sei - wird besser betrieben, wenn man es um seiner 
selbst willen, als den Folgen zu Liebe treibt. Dies liegt so sehr in der Natur des Menschen, dass 
gewöhnlich, was man anfangs nur des Nutzens wegen wahlt, zuletzt für sich Reiz gewinnt."
424 Friedrich von Schiller, 'Über die Asthestische Erziehung des Menschen, in einer Reihe von 
Briefen', p. 1-133 van: Schiller's Samtliche Werke, Zwölfter Band (Stuttgart & Tübingen, 1838), p. 
4 (in de derde alinea van de Zweiter Brief, met cursivering van Schiller zelf): "Der Nutzen ist das 
groBe Idol der Zeit, dem alle Krafte frohnen und alle Talente huldigen sollen. Auf dieser groben 
Wage hat das geistige Verdienst der Kunst kein Gewicht, und, aller Aufmunterung beraubt, 
verschwindet sie von dem larmenden Markt des Jahrhunderts."
425 De i'Esprit (Paris, 1758). Een sprekend voorbeeld voor het belang dat Helvétius hecht aan 
bonheur bijvoorbeeld op p. 161: "(...) je dis que tous les hommes ne tendent qu'a leur bonheur; 
qu'on ne peut les soustraire a cette tendance; qu'il seroit inutile de l'entreprendre & dangereux d'y 
réussir (...)".
426 Op. cit., p. 229: "(...) c'est (...) dans la pratique des actions utiles au plus grand nombre que 
consiste la justice". Overigens is de verbinding van 'jusitice' met 'bonheur' weliswaar niet expliciet 
gegeven als Helvétius over 'les actions utiles au plus grand nombre' heeft, maar wel degelijk af te 
leiden uit bijvoorbeeld de volgende passage in zijn boek, p. 9-10: "supposons dans un homme la 
connoissance de ce qu'on appelle le bien & le mal; & que cet homme sache encore qu'une action 
est plus ou moins mauvaise, selon qu'elle nuit plus ou moins au [9-10] bonheur de la société. Dans 
cette supposition, quel art doit employer le poëte ou l'orateur, pour faire plus vivement appercevoir 
que la justice, préférable, dans un roi, a la bonté, conserve è l'état plus de citoyens?".
427 Zie in de Franse editie van 1766, Traité des délits et des peines, traduit de ntalien, D'après la 
troisième édition, revue, corrigée & augmentée par I Auteur. Avec des additions de l'Auteur qui 
n'ont pas encore paru en Italien. (Lausanne, 1766) op p. 1: "Parmi les hommes réunis il s'exerce 
un effort continuel qui tend a placer dans une partie de la société toute la puissance & tout le 
bonheur & dans l'autre toute la misere &. toute la foiblesse. L'effet des bonnes loix est de s'opposer
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ongeluk aan de andere kant te concentreren. Goede wetten moeten deze 
funeste tendens keren. Door vrije mensen opgestelde wetten behoren 
voortaan alleen nog in het teken te staan van het groots mogelijke geluk 
voor het groots mogelijke aantal: la plus grande félicité du plus grand 
nombre oftewel the greatest happiness of the greatest number,428 Het was 
uiteindelijk de Engelse jurist Jeremy Bentham (1748-1832) die de formule 
van 'the greatest happiness of the greatest number' eind 18e, begin 19e 
eeuw - in de tijd van Schiller en Humboldt dus - op grote schaal hielp 
verspreiden.429

6. Jeremy Bentham over geluk als 'welbehagen'
Bentham, een enthousiast aanhanger van Helvétius, was eind 18e eeuw in 
Frankrijk een gevierd auteur. Zo verleenden de revolutionairen hem in 
1794 het Franse staatsburgerschap, en was het een in kringen der 
revolutionairen bekende bewonderaar van Bentham430 die er voor zorgde 
dat een belangrijke tekst van de Engelsman aan het begin van de 19e 
eeuw eerder in het Frans dan in het oorspronkelijke Engels verscheen. In 
het bewuste werk zet Bentham voor zijn tijdgenoten anno 1802 nog eens 
uiteen wat het 'nutsprincipe' volgens hem eigenlijk inhoudt. Voor een

sans cesse a cet effort.". In de Engelse editie van een jaar later: An Essay on Crimes and 
Punishments, Translated from the Italian; With a Commentary, attributed to Mons. De Voltaire, 
Transiated from the French. (Dublin, 1767), op p 1: "In every human society, there is an effort 
continually tending to confer on one part the height of power and happiness, and to reduce the 
other to the extreme of weakness and misery. The intent of good laws is to oppose this effort and 
to diffuse their influence universally and equally."
428 Zie, in het Frans, Traité des délits et des peines (Lausanne, 1766), p. 2-3 (nadruk in het 
orgineel): "Ouvrons l'histoire, nous verrons que les loix qui devoient être des conventions entre des 
hommes libres, n'ont été le plus souvent que l'instrument des pas- [2-3] sions d'un petit nombre, 
ou l'effet d'un besoin fortuit & passager; jamais l'ouvrage d'un examinateur impartial de la nature 
humaine, qui ait su rapporter a un centre commun les actions d'une multitude d'hommes, & les 
diriger a cet unique but, la plus grande félicité du plus grand nombre." Zie ook, voor het gebruik 
van 'bien-être', in plaats van 'félicité', p. 200-201 "Que peut-on penser d'un gou [200-201] 
vernement qui n'a point d'autres moyens que la crainte pour retenir les hommes dans leur patrie, è 
laquelle ils sont déja naturellement attachés par les premieres impressions de l'enfance? La 
maniere la plus süre de fixer les citoyens dans leur pays, est d'augmenter le bien-être respectif de 
chacun." Zie ook, in het Engels, An Essay on Crimes and Punishments (Dublin, 1767), p. 2: "If we 
look into history we shall find, that laws, which are, or ought to be, conventions between men in a 
state of freedom, have been, for the most part, the work of the passions of a few, or the 
consequences of a fortuitous of temporary necessity; not dictated by a cool examiner of human 
nature, who knew how to collect in one point, the actions of a multitude, and had this only end in 
view, the greatest happiness of the greatest number."
429 Bentham gebruikte de formule voor het eerst in een anoniem door hem gepubliceerde, zeer 
goed ontvangen verhandeling over de regering. Zie: A Fragment on Government (London, 1776), 
p. ii (nadruk als gegeven door Bentham zelf): (...) this fundamental axiom, it is the greatest 
happiness of the greatest number that is the measure ofright and wrong (...)"
430 Étienne Dumont (1759-1829) was de toegewijde bezorger van Franse edities van Bentham's 
werken in de eerste decennia van de 198 eeuw. Dumont was een intrigerende persoonlijkheid. Aan 
het begin van de Franse revolutie was hij bij de Assemblée kind aan huis, pogend om voor zijn 
Geneefs vaderland meer vrijheid te bewerken. Met de Comte de Mirabeau (1749-1791), de 
kleurrijke aristocraat-revolutionair die hij al vóór de Revolutie had ontmoet, knoopte Dumont 
nauwe banden aan. Zo werkte Dumont mee aan Mirabeau's Journal en redigeerde hij tevens enkele 
van diens belangrijkste toespraken voor de Assemblée. Postuum werden Dumont's herinneringen 
aan Mirabeau en de vroege Revolutie uitgegeven; zie: Etienne Dumont, Souvenirs sur Mirabeau et 
sur les deux premières Assemblées iégislatives, ouvrage posthume publié par M.J.L. Duval (Paris, 
1832).
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individu, zo redeneert hij431 kan alles onder'nut' (utilité) geschaard 
worden wat het totaal van zijn geluk vergroot, en voor een gemeenschap 
(Communauté) valt alles onder'nut', wat leidt tot vergroting van de som 
aan geluk onder haar individuele leden. Wat dan onder 'geluk' te verstaan 
zij? Bentham denkt aan welvaren, welbehagen, welbevinden: aan wat de 
Fransen 'bien-être' noemen; en dat welbehagen, nu, dat is niets anders 
dan het vermijden van lichamelijke pijn (douleur) en het najagen van 
sensueel genoegen (plaisir).

7. Het is actie die ons gelukkig maakt: Augustin Thierry
De jonge Franse liberaal Augustin Thierry (1795-1856) propageerde een 
heel andere opvatting van geluk dan Bentham en zijn volgelingen. Volgens 
Thierry432 ging het bij 'geluk' niet zozeer om bien-être, als wel om 
bonheur, niet zozeer om welbehagen of welvaren, als wel om de vorm van 
welzijn, die geboren wordt in actie, en wel in het bijzonder in de vormen 
van actie die we 'werk' (travail) noemen. Met plezier en pijn heeft Thierry 
maar weinig op: daar gaat het in het leven maar zelden om, zo redeneert 
hij; de meeste tijd - onze beste tijd - brengen we door met het actief 
uitdenken, uitvoeren, dirigeren, doorzetten, en doordenken van plannen. 
Een mens is gelukkig (heureux) eerst en vooral door te handelen. Ook en 
vooral bij het bestrijden van pijn telt, volgens Thierry, minder de genieting 
van enig welbehagen als we slagen, en meer de beweging (/e 
mouvement) die we voor dat welslagen moeten maken. Het werk dat we 
steken in het maken van een plan, het werk dat we steken in de 
uitvoering van een plan, dit alles doet ons, zo redeneert hij verder433, 
onze krachten gevoelen: dans le travail nous avons le sentiment de nos 
forces.

Werkend voelen we onze krachten groeien, voelen we onszelf in 
onze kracht. Die ervaring van kracht is voor ons mensen de grootst 
denkbare genieting; het is een genieting die eindigt zodra we rust nemen, 
en die pas weer begint zodra we het werk hervatten. Activiteit, actie -

431 Jérémie Bentham, Traités de Législation civili et pénale, publiées en Frangois par É t Dumont, 
de Genève, d'après les manuscripts conftés par l'auteur (Paris, 1802), Tome I, p. 3: "Utilité est un 
terme abstrait. II exprime lè propriété ou la tendance d'une chose a préserver de quelque mal ou a 
procurer quelque bien. Mal, c'est peine, douleur, ou cause de douleur. Bien, c'est plaisir ou cause 
de plaisir. Ce qui est conforme a l'utilité ou a l'intérêt d'un individu, c'est ce qui tend a augmenter 
la somme totale de son bien-être. Ce qui est conforme a l'utilité ou a l'intérêt d'une Communauté, 
c'est ce qui tend a augmenter la somme totale du bien-être des individus qui lè composent."
432 Industrie  littéraire et sdentifique, liguée avec l'industrie commerciale et manufacturière, ou 
Opinions sur les Finances, la Politique, la Morale et la Philosophie, dans l'intérêt de tous les 
hommes livrés è des travaux utiles et indépendans. Tome premier, seconde partie: Politique. Par A. 
Thierry, Fils adoptif de H. Saint-Simon (Paris, 1817), p. 127-128: "Ce que nous appelons plaisir, ce 
que nous appelons peine, n'occupe dans la vie qu'un bien petit espace. Inventer, exécuter, diriger, 
poursuivre, attendre, réfléchir: voila oü la plus grande part s'emploie. Le mouvement est bien plus 
important pour nous que la jouissance qui en est l'objet, et l'oisiveté un mal bien plus réel que la 
douleur qu'elle pré [127-128] tend fuir. Être heureux, pour l'homme, c'est d'abord agir, et puis 
jouir."
433 Op. cit., p. 128: "Dans le travail de la combinaison d'un plan, dans le travail de l'exécution,, 
nous avons le sentiment de nos forces nous les sentons se développer, nous jouissons de nous 
mêmes; et c'est la sans doute la plus grande des jouissances: cette jouissance finit au repos, elle 
renait avec l'activité; aussi le repos n'est-il désiré presque toujours que pour réparer nos forces 
trop tót épuisées."
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daar draait het in het leven om. Het is, aldus nog altijd Thierry434, daarbij 
opmerkelijk dat we het grootse geluk (bonheur) niet vinden in activiteiten 
die alleen onszelf betreffen; neen, wij mensen zoeken geluk van nature 
bovenal in sociale activiteit. Wij willen onze vermogens namelijk in een zo 
groot mogelijk theater etaleren. Hoe groter de sfeer waarin we actief zijn, 
des te meer plezier hebben we in onze acties.435 Vandaar het verlangen 
bij velen om hoge posten in de staat te bekleden, aangezien de 
werkingssfeer van de staatsman zeer groot is: hij beroert met zijn acties 
immers het lot van tallozen. Toch is nog een groter werkgeluk dan dat van 
de staatsman mogelijk. Stopt het werken van de staatsdienaar aan de 
grenzen van de staat, dat geldt niet voor dat van de filosoof, de literator, 
of de artiest: zij allen werken voor de mensheid, en zij vinden dan ook 
zonder twijfel van alle mensen het meeste geluk in hun werk, le plus de 
bonheur dans leur travail.436

Ook al is het hoogste geluk weggelegd voor mensen die intellectueel 
werk verrichten437, ook al is de gewone, voor zijn vaderland actieve 
burger (citoyen) volgens Thierry438 in vergelijking met de intellectuele 
hoogvliegers noodzakelijkerwijs een ietwat geborneerd mens, toch kan 
ook deze gewone man in werk geluk vinden. De gewone burger kan zich 
namelijk uitleven in bedrijvigheid (industrie), door te werken in alle 
mogelijke takken van nijverheid (les arts) en handel (le commerce).

8. 'The graces of life' versus 'money-getting pursuits': J. S. Mill
Humboldt, Schiller, en Thierry: alledrie verzetten zij zich tegen het op 
'welbehagen' gerichte utilitarisme van Jeremy Bentham en zijn 
volgelingen. John Stuart Mill, de zoon van Bentham's vriend en 
vertrouweling James Mill (1773-1836), was zowel het Duits als het Frans 
machtig. De jonge John Stuart zoog de door Duitse en Franse auteurs 
tegen het utilitarisme van Bentham en zijn vader ingebrachte bezwaren 
gretig op.

Relativeert Humboldt het streven naar welvaart en geluk voorzover 
dat al te zeer op de verwerving van uiterlijke goederen uitloopt, het is 
goed om ons daarbij te bedenken dat het streven naar bezitsverwerving 
anno 1792 nog in de kinderschoenen stond, ten minste als we het 
vergelijken met de Engelse situatie ruim veertig jaar later. Het was in

434 Op. cit., p. 128-129: "II est remarquable que ce soit l'activité personnelle, celle qui touche le 
plus intimement a notre intérêt propre, qui nous procure le moins de bonheur, nous le sentons si 
bien, que c'est la tendance habituelle de notre nature [128-129] d'aspirer a l'activité sociale. Les 
affaires privées ne sont du goüt que de ceux qui ne se reconnoissent point le talent de s'élever au- 
dela. Le désir des emplois n'est que le désir d'exercer nos facultés sur un plus grand théatre (...)".
435 Op. cit., p. 129: "Plus la sphère oü l'on agit s'étend, plus le plaisir de l'action est vif."
436 Op. cit., p. 131: "L'action de l'homme public, dans un État, s'arrête aux bornes de l'Etat; l'action 
du philosophe, du savant, de l'artiste, ne s'arrête qu'aux bornes de la civilisation humaine. Ceux 
dont le sentiment continuel est que l'opinion qu'ils professent, doit former l'opinion de quiconque 
pense dans le monde, que les passions qu'ils éprouvent et qu'ils peignent parlent a l'ame de 
quiconque, est capable de sentir que leurs découvertes font naïtre pour tout le genre humain et 
des besoins et des jouissances nouvelles, ceux-la sont sans doute de tous les hommes ceux qui 
trouvent le plus de bonheur dans leur travail.''
437 Op. cit., p. 132: "les hommes livrés aux travaux de l'intelligence"
438 Op. cit., p. 132-134.
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1836 dat John Stuart Mill (1806-1873) iets van de gedachten van 
Humboldt en Schiller liet weerklinken. In een essay over Beschaving van 
dat jaar stelt Mill namelijk dat in een hoge staat van beschaving 
(civilization) het individu te weinig op eigen inspanningen (exertions), en 
te veel op algemene arrangementen van de samenleving gaat 
vertrouwen; de energie van het individu vermindert navenant, of 
eigenlijk: is voortaan al te exclusief gericht op geldgegraai (money-getting 
pursuits).439 In 1840, in een veelgelezen bespreking van Tocqueville's 
Democratie in Amerika, herhaalt Mill zijn kritiek op het geldgegraai, 
opnieuw redenerend in de geest van Humboldt en Schiller. De reguliere 
money-getting occupation van vrijwel iedereen, zo schrijft Mill namelijk440, 
draagt doorgaans een mechanisch karakter en spreekt slechts enkele 
vermogens (faculties) van de mens aan.

Afkeer van 'geldjacht' etaleert Mill ook in zijn Politieke Economie, 
een boek dat in 1848 voor het eerst in druk verschijnt, en al snel tot 
standaardwerk verheven wordt. Mill441 stelt in het boek dat hij zich niet 
aangesproken voelt door een levensideaal dat enkel en alleen bestaat uit 
een onstuitbare drang om vooruit te komen, compleet met al het 
mogelijke duw-, trek- en ellebogenwerk om maar zoveel mogelijk anderen 
voorbij te streven. Hij wil toegeven dat het beter is dat mensen hun 
energie anno 1848 niet zozeer meer in oorlogvoering als wel in het 
najagen van rijkdom (the struggle for riches) steken, maar dan toch 
alleen totdat het moment zal zijn aangebroken waarop nobeler geesten de 
mensen er van hebben overtuigd dat er nastrevenswaardiger zaken 
bestaan. Het eindresultaat van de stormachtige ontwikkeling van handel 
en industrie zal, wat Mill442 betreft, uiteindelijk zijn dat zoveel mogelijk 
mensen de Kunst des Levens (the Art of Life) kunnen genieten, niet langer 
volledig in beslag genomen door het grovere geploeter (the coarser toils), 
maar eindelijk in staat om vrijelijk de hogere genoegens van het leven te 
cultiveren: to cultivate freely the graces of Hfe. Deze gedachten, nog 
slechts in embryonale vorm neergelegd in de Politieke Economie - het 
gaat om niet meer dan een handvol pagina's op vier vuistdikke banden - 
werkt Mill later uit in zijn befaamde essay Over Vrijheid.

439 'Civilization': een tijdschriftartikel uit 1836, opgenomen als p. 119-147 in: The Collected Works 
of John Stuart Mill, Vol. XVIII: Essays on Politics and Society, J.M. Robson ed. (Toronto, 1977); zie 
p. 129 voor deze passage: "One of the effects of a high state of civilization upon character, is a 
relaxation of individual energy: or rather, the concentration of it within the narrow sphere of the 
individual's money-getting pursuits. As civilization advances, every person becomes dependent, for 
more and more of what most nearly concerns him, not upon his own exertions, but upon the 
general arrangements of society."
440 'The Tocqueville on America': een tijdschriftartikel uit 1840, opgenomen als p. 156-204 in: The 
Collected Works o f John Stuart Mill, Vol. XVIII, J.M. Robson ed. (Toronto, 1977); zie p. 169 voor de 
volgende passage: "The private money-getting occupation of almost every one is more or less a 
mechanical routine; it brings but few of his faculties into action (...)”; zie ook p. 198 voor een 
aanvullende veroordeling van "the rage of money-getting" en p. 194 voor "the 'sabbathless pursuit 
of wealth'".
441 The Collected Works o f John Stuart Mill, Vol. III: Principies of Political Economy, Books III- V 
and Appendices, J.M. Robson ed. (Toronto, 1965), p. 754.
442 Zie, voor het volgende: Boek IV, Hoofdstuk 6, paragraaf 2 ('On the stationary state') van de 
Principies of Political Economy, uitgegeven als p. 752-757 van: The Collected Works of John Stuart 
Mill, Vol. III (Toronto, 1965); zie in het bijzonder p. 755.
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9. Mill's pleidooi voor een onbegrensde 'vrijheid van levensuiting'
Het is in 1851, hetzelfde jaar dus waarin Proudhon de Fransen ervan 
probeert te overtuigen dat de staat maar het best in zijn geheel 
verdwijnen kan, dat in het Duitse taalgebied voor het eerst de volledige 
tekst verschijnt van Humboldt's Ideen zu einem Versuch, die Granzen der 
Wirksamkeit des Staats zu bestimmen443 Mill verslindt de tekst. In 1859 
publiceert hij zelf een essay, On Liberty, dat nadrukkelijk in het teken van 
Humboldt's Ideen staat. Mill's essay draagt namelijk niet alleen een 
sprekend citaat van de Duitse wijsgeer, maar bevat in de tekst van het 
belangrijkste, derde hoofdstuk tevens een lofzang op diens Ideen.444

Mill citeert in On Liberty Humboldt niet alleen met instemming, hij 
formuleert diens positie ook met eigen woorden. Zoals de mensheid 
behoefte heeft aan verschillende meningen, heet het dan445, zo heeft zij 
evenzeer behoefte aan verschillende levensstijlen (modes of living). De 
waarde van iedere mogelijke levensstijl kan alleen vastgesteld worden, 
door individuen toe te staan om er - aangenomen dat niemand anders 
schade wordt toegebracht - naar hartelust mee te experimenten. De tijd is 
voorbij, zo redeneert Mill, dat de mensheid kon volstaan met alleen die 
leefwijzen die door tradities en gewoonten zijn geheiligd. Mill is stellig: het 
moderne individu hoeft zich aan gebruiken en gewoonten niets meer 
gelegen laten liggen. Ja, sterker nog, wil het individu niet, 'als een aap', 
blijven steken in zijn vermogen tot immitatie, dan mag het zich onder 
geen beding een levensplan laten voorschrijven. Alleen als het zelf zijn 
plan trekt, alleen dan spreekt het individu al zijn vermogens (faculties) 
aan;446 alleen dan doet het ten volle recht aan zijn menselijke natuur:

443 Wilhelm von Humboldt, Ideen zu einem Versuch, die Granzen der Wirksamkeit des Staats zu 
bestimmen (Breslau, 1851).
444 'On Liberty', opgenomen als p. 213-310 in: The Coliected Works of John Stuart Mill, Vol. XVIII, 
J.M. Robson ed. (Toronto, 1977). Het openingscitaat van Humboldt in deze editie op p. 215; de 
lofzang op p. 261-262.
445 Op. cit., p. 260-261: "As it is useful that while mankind are imperfect there should be different 
opinions, so is it that there should be [260-261] different experiments of living; that free scope 
should be given to varieties of character, short of injury to others; and that the worth of different 
modes of life should be proved practically, when any one thinks fit to try them. It is desirable, in 
short, that in things which do not primarily concern others, individuality should assert itself. Where, 
not the person's own character, but the traditions or customs of other people are the rule of 
conduct, there is wanting one of the principal ingredients of human happiness, and quite the chief 
ingredient of individual and social progress."
446 Op. cit., p. 262-263: "He who Iets the world, or his own portion of it, choose his plan of life for 
him, has no need of any other faculty than the ape-like one of imitation. He who chooses his plan 
for himself, employs all his faculties. He [262-263] must use observation to see, reasoning and 
judgment to foresee, activity to gather materials for decision, discrimination to decide, and when 
he has decided, firmness and self-control to hold to his deliberate decision. And these qualities he 
requires and exercises exactly in proportion as the part of his conduct which he determines 
according to his own judgment and feelings is a large one. It is possible that he might be guided in 
some good path, and kept out of harm's way, without any of these things. But what will be his 
comparative worth as a human being? It really is of importance, not only what men do, but also 
what manner of men they are that do it. Among the works of man, which human life is rightly 
employed in perfecting and beautifying, the first in importance surely is man himself. Supposing it 
were possible to get houses built corn grown, battles fought, causes tried, and even churches 
erected and prayers said, by machinery—by automatons in human form—it would be a 
considerable loss to exchange for these automatons even the men and women who at present 
inhabit the more civilized parts of the world, and who assuredly are but starved specimens of what 
nature can and will produce. Human nature is not a machine to be built after a model, and set to
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alleen dan is het als een boom die wil groeien, die zich alzijdig wil 
ontwikkelen, in overeenstemming met de innerlijke krachten (inward 
forces) die het tot een levend organisme maken. Om het scherp te 
formuleren: On Liberty bevat anno 1859 naast een pleidooi voor een zo 
ver mogelijk doorgevoerde vrijheid van meningsuiting447, tevens - en dat 
was bijzonder vernieuwend voor die tijd - een pleidooi voor een zo ver 
mogelijk doorgevoerde 'vrijheid van levensuiting'.

10. Humboldt en Mill in Franse vertaling
On Liberty verscheen al een jaar na de Engelse uitgave, in 1860 dus, in 
het Frans. Humboldt's Ideen kwamen in 1867 in Franse vertaling uit. 
Welnu: waar Mill in zijn essay van 'faculties' spreekt, daar kon de Franse 
vertaler eenvoudig 'facultés' gebruiken448, en waar Humboldt van 'Krafte' 
spreekt, daar bediende de vertaler zich eveneens van 'facultés'.449 Zo 
werden Fransen er, middels de beide vertalingen, in de jaren '60 van de 
19e eeuw nog eens door twee buitenlanders aan herinnerd hoe belangrijk 
la manifestation libre et naturelle des facultés (Humboldt)450 was, alsook 
dat een individu toutes ses facultés (Mill)451 vooral dan tot ontwikkeling 
bracht als het zijn eigen plan wist te trekken. Alsof zo'n herinnering nodig 
was! De gedachte dat een grote rol was weggelegd voor de vrije 
ontplooiing, bij ieder individu, van zijn natuurlijke of verworven 
vermogens (facultés naturelles ou acquises), een gedachte die in de 
Revolutie zo'n grote rol had gespeeld452, zij was in Frankrijk in de eerste 
helft van de 19e eeuw bijzonder levend gebleven. Onbekommerd werd 
decennialang geredeneerd over de vrije ontwikkeling der menselijke 
vermogens, die mocht gelden als grote verworvenheid van de 18e 
eeuw.453 Ja, de libre développement des facultés humaines was eigenlijk, 
zo heette het al in 1819, niets anders dan de strijdkreet (le mot d'ordre)

do exactly the work prescribed for it, but a tree, which requires to grow and develop itself on all 
sides, according to the tendency of the inward forces which make it a living thing."
447 Het onderwerp van het uitgebreide tweede hoofdstuk van On Liberty is 'The Liberty of Thought 
and Discussion'.
448 Zie bijvoorbeeld de volgende passage, p. 262 van het op. cit.: "He who Iets the world, or his 
own portion of it, choose his plan of life for him, has no need of any other faculty than the ape-like 
one of imitation. He who chooses his plan for himself, employs all his faculties.", een passage die in 
het Frans luidt, op p. 105 van: John Stuart Mill, La liberté, M. Dupont-White trad. (Paris, 1860): 
''L'homme qui laisse le monde ou du moins son monde choisir pour lui sa manière de vivre, n'a 
besoin que de la faculté d'imitation des singes. L'homme qui choisit lui-même sa manière de vivre 
se sert de toutes ses facultés."
449 Vergelijk, onder veel meer, Humboldt, Ideen (Breslau, 1851), de pagina's 4, 18, 20 en 31 met 
de vertaling: Guillaume de Humboldt, Essai sur les limites de l'action de l'état, Henri Chrétien ed. 
(Paris, 1867), de pagina's 4, 25, 28, 43.
450 Guillaume de Humboldt, Essai sur les limites de l'action de l'état, Henri Chrétien trad. (Paris, 
1867), p. 44.
451 Zie noot 448.
452 Zie, eerder in dit hoofdstuk, paragraaf 2.
453 Een willekeurig maar wel mooi voorbeeld van deze stelling: afgevaardigde Alcock stelt in een 
sessie van de Franse Assemblée van 5 september 1848: "Le dix-huitième siècle avait conquis la 
liberté du travail, le libre développement des facultés humaines dans leur force créatrice.". Dit 
citaat is te vinden in de rechterkolom van p. 782 in de: Compte rendu des séances de l'assemblée 
nationale, Tome troisième: du 8 Aoüt au 13 septembre 1848 (Paris, 1850).
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van de eigen, 19e eeuw.454 Het was dan ook niet vreemd, dat ook en juist 
in de Franse politiek de vrije ontwikkeling van menselijke vermogens als 
toetssteen voor het optreden van de staat werd gehanteerd. Zoals Louis 
Blanc (1811-1882) het anno 1866 in de geest van Mill formuleerde: in alle 
gevallen dat de staat le libre développement des facultés humaines 
hindert is zij een kwaad, in alle gevallen waarin zij deze ontwikkeling 
daarentegen voortstuwt, of er obstakels voor uit de weg ruimt, is zij een 
zegen.455

11. Volksverheffing als ideaal
Toonaangevende burgers redeneerden in de tweede helft van de 198 eeuw 
dat van echte vooruitgang pas sprake kon zijn, als de uit eigen ervaring 
bekende 'vrije ontwikkeling van vermogens' ook binnen het bereik van 
'minder vermogenden' uit de 'lagere volksklassen' zou worden gebracht. 
Naarmate de eeuw vorderde, werd duidelijk dat particulier initiatief alléén 
niet zou volstaan om dit te bewerkstelligen. Staatsingrijpen leek 
noodzakelijk. In Frankrijk stelde Louis Blanc al vroeg een paternalistische 
vorm van socialisme voor: 'vadertje staat' diende er volgens hem zorg 
voor te dragen dat werkelijk ieder individu in staat werd gesteld tot "le 
libre emploi de ses facultés".456

Liberalen van de oude stempel gruwden van het socialisme a la 
Blanc. Jonge, sociaal voelende liberalen daarentegen probeerden te 
bemiddelen tussen vrijheid & verantwoordelijkheid aan de ene, en 
overheidssteun voor minder vermogenden aan de andere kant. Sociaal- 
liberalen als, in ons land, Mr Treub, wilden wel iets van 'onderstand' van 
staatswege toestaan, zolang die er maar op gericht was om de 
'minvermogenden' zo snel mogelijk op eigen benen te laten staan.
Hoeveel scholen, hospitalen, kazernes en andere instituties door de staat 
ook met de zorg voor hele mensenmassa's werden belast, al deze 
geïnstitutionaliseerde vormen van ontferming bij elkaar, zo de gedachte, 
ontsloegen een individu niet van een belangrijke 'eigen 
verantwoordelijkheid' voor de verbetering van zijn lot. In de woorden van

454 Zie bijvoorbeeld deze prachtige aankondiging van een nieuwe publicatie, werkelijk een juweel 
van een tijdsbeeld (nadruk als in het origineel): "A l'époque oü la paix générale rapproche les 
nations, oü l'entière libération du sol frangais replace chaque nation dans une situation 
d'indépendance respective et de tranquillité qui lui permet de s'occuper de son état intérieur, 
quand la CIVILISATION ou le libre développement des facultés humaines, rapporté au 
perfectionnement social, est le mot d'ordre du siècle; il paraït convenable et utile d'établir un 
RÉGÏTRE UNIVERSEL, dans lequel soient publiés des tableaux comparés de la civilisation 
Progressive, stationnaire ou même rétrograde chez les différens peuples."; dit citaat op p. 288 van 
de Revue Encyclopédique (etc.), Année 1819: Tome IV (Paris, 1819).
455 Louis Blanc, L'état et la commune (Paris, 1866), p. 27: "C'est a ce flambeau qu'on découvrira 
les cas oü l'intervention de l'État est légitime et ceux oü elle ne l'est pas. Toutes les fois qu'elle est 
en opposition avec le libre développement des facultés humaines, elle est un mal; toutes les fois, 
au contraire, qu'elle aide a ce développement ou écarte ce qui lui fait obstacle, elle est un bien." 
Blanc valt in zijn boek de lezer vrijwel meteen met John Stuart Mill om de hals: zie p. 7, alsmede 
de pagina's 9 en 12.
456 Louis Blanc, Organisation du Travail (z. pl, 1841), nadrukkelijk op p. 155: "(...) faites que tout 
individu qui se présente a la société pour la servir soit certain d'y trouver le libre emploi de ses 
facultés et le moyen d'entrer en participation du capital collectif; la prévoyance paternelle est dans 
ce cas remplacée par la prévoyance sociale. Et c'est ce qui doit être. Pour l'enfant la protection de 
la familie; la protection de la société pour l'homme!".
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Treub: hoezeer ook van dag tot dag duidelijker werd dat" niet inkrimping 
maar uitbreiding van de staatswerkzaamheden ter bevordering van én 
stoffelijke én van geestelijke volksontwikkeling in onzen tegenwoordigen 
tijd noodzakelijk is"457 en het dus goed was om te "ijveren voor eene 
krachtige overheid" teneinde "de ontwikkeling der individuen te steunen 
en te bevorderen"458, het moest daarbij wel nadrukkelijk vaststaan, dat 
"eene ontwikkeling der individuen, welke hen allengs meer geschikt maakt 
om deel uit te maken van eene vooruitgaande, in ingewikkeldheid 
toenemende maatschappij, moet bestaan in het krachtiger wordende 
besef van eigen verantwoordelijkheid voor de plaats die men in de 
maatschappij inneemt".459

457 Treub, Sociale vragen, p. 191.
458 Op. cit., p. 178.
459 Op. cit., p. 178-179; nadruk op 'moet' van Treub zelf.
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HOOFDSTUK 2
Herwaardering voor collectieven in het licht van de evolutieleer, 
1870-1930

1. De 'burgerij' en het te verheffen 'volk'
Tussen 1750 en 1850 ordende 'de burgerij' de maatschappij langs nieuwe 
lijnen. De 'burgerij', dat was een verbinding van de 'hogere standen' met 
de 'middenstand' van de samenleving. De leden van de haute bourgeoisie 
behoorden tot de burgerij, evenals de beoefenaars van vrije beroepen en 
dienaren van de staat. Ook de handwerkers, kleine handelaren en boeren 
die de 'kleine burgerij' oftewel 'oude middenstand' vormden, konden tot 
de burgerij gerekend worden.460 Waar de genoemde beroepsgroepen 
bereid en in staat waren om daadwerkelijk gezamenlijk als 'burgerij' op te 
trekken, brachten zij in het Westen samenlevingen tot stand, die, 
naarmate het midden van de 19e eeuw naderde, steeds nadrukkelijker als 
'burgerlijk' konden worden gekarakteriseerd.

In de nieuwe, burgerlijke maatschappij-ordening begreep iedereen 
zich als burger, die de beschikking had over een eigen huis en een eigen 
nering, of hij nu in de handel, de nijverheid of het boerenbedrijf actief 
was. Tekenend voor de burger was het streven om een zelfstandig 
bestaan te leiden, steunend op eigen vermogen. Een burger beschikte 
over'vermogen' in dubbele betekenis: het ging naast 'krachten' ook om 
'bezit' in de vorm van huizen, gereedschappen, voorraden en 
banktegoeden. Het was door hard te werken dat zowel bezit als krachten 
tot hun recht kwamen - werk leverde niet alleen een vergroting van bezit 
op, maar bracht ook, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, een 
gelegenheid om de eigen krachten vol tot ontplooiing te brengen.

De burgerlijke wijze van leven en werken werd in de eerste helft van 
de 19e eeuw door alle onder de 'oude middenstand' verkerende 
klassen461: door het inwonend dienstpersoneel zowel als door de in 
industrie en op het land werkzame loonarbeiders, gezien als het 
levensideaal bij uitstek.462

Het was wel duidelijk dat het voor de loonarbeiders, die over geen 
enkel vemogen behalve hun brute kracht beschikten, het moeilijkst was 
om werkelijk het burgerlijk ideaal te realiseren.463 Toch was het juist ook 
deze 'lagere volksklasse' die welmenende burgers wilden verheffen tot een 
bestaan van enig materieel én geestelijk vermogen. Deze 
'volksverheffing'464: verheffing van de onvermogende massa's, werd al

460 Zie, voorgaand, het Eerste Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 5 ('Drie klassen burgers').
461 Voor deze klassen, zie, voorgaand, het Eerste Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 6 ('Drie klassen 
loonarbeiders').
462 Zie, voorgaand, het Eerste Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 7 ('Klassenbewustzijn in de periode 
1800-1870').
463 Zie, voorgaand, het Eerste Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 8 ('Het burgerlijk ideaal en het discours 
der 'producenten').
464 Voor een impressie van de 18e-eeuwse wortels van het streven naar volksverheffing: zie, 
voorgaand, de Inleiding, paragraaf 6 ('Volksverheffing: de twee revoluties verbonden').
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vroeg in de 19e eeuw als ideaal geformuleerd, in Frankrijk door de denker 
Saint-Simon.

2. Het arme volk in beeld: Saint-Simon's pleidooi voor filantropie
We hebben reeds gezien dat de kleurrijke aristocraat Saint-Simon (1760- 
1825) zich in 1821 in een boek over Het industriële stelsel nadrukkelijk 
richtte tot het ondernemende deel van de burgerij.465 De 'industriëlen' 
waartoe Saint-Simon zich in dat boek wendt, zijn precies de vermogenden 
die door de Revolutie waren bevoordeeld; slechts zijdelings, ja haast 
terloops, komen gewone werkers ter sprake, als de zogeheten 'getalsrijke 
klasse van lieden die enkel met de handen in hun bestaan kunnen 
voorzien'.466 Pas in zijn laatste levensjaren krijgt Saint-Simon de noden 
der gewone mensen in beeld. Ook dan blijft hij alles verwachten van de 
vermogenden: zij moeten, als goede vaders, het leven der minder 
bedeelden gaan veraangenamen. Deze gedachte verwoordt Saint-Simon 
in een boekje dat in 1825, postuum en anononiem, verschijnt. Het is een 
oproep tot broederschap die Saint-Simon nalaat. Een nieuw christendom 
(nouveau christianisme) is volgens hem nodig: een christendom, 
volkomen en exclusief gericht op vergroting van het materieel en 
geestelijk welzijn van de grote, arme volksmenigte.467 'Laat de 
vermogenden weldoeners van hun arme broeders worden!' - daar komt, 
in een korte formule gevat, het testament van Saint-Simon feitelijk op 
neer. Hij roept, anders geformuleerd, de beter gesitueerden nadrukkelijk 
en onverholen op om filantropie te gaan bedrijven.468

3. De Franse artisan: werkman én burger
Saint-Simon stelt, welbeschouwd, vermogende 'industriëlen' tegenover 
een arme volksmassa. Niet echt in beeld, maar soms, zo lijkt het, wel 
vagelijk mee verondersteld in de groep van 'bedrijvigen' (industriels),

465 Zie, voorgaand, het Tweede Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 28.
466 Saint-Simon, Du Système Industrie/, p. 92: "II faut prendre des mesures pour assurer du travail 
a la classe nombreuse pour laquelle le travail des mains est le seul moyen d'existence."
467 Nouveau Christianisme, Dialogues entre un conservateur et un novateur (Paris, 1825), onder 
meer p. 8: "La nouvelle organisation chrétienne déduira les institutions temporelles, ainsi que les 
institutions spirituelles, du principe que tous les hommes doivent se conduire a I égard les uns des 
autres comme des frères. Elle dirigera toutes les institutions, de quelque nature qu'elles soient, 
vers l'accroissement du bien-être de la classe la plus pauvre."; p. 9: "(...) je ferai facilement 
comprendre a tous les hommes ayant de la bonne foi et de bonnes intentions, que si toutes ces 
institutions étaient dirigées vers le but de l'amélioration du bien-être moral et physique de la classe 
la plus pauvre, elles feraient prospérer toutes les classes de la société, toutes les nations (...)"; p. 
13: "(...) l'amélioration la plus rapide possible du bien-être de la classe la plus pauvre, ce qui est le 
but unique du christianisme.", p. 15: "Ainsi les chefs de l'église chrétienne doivent être choisis 
parmi les hommes les plus capables de diriger les travaux qui ont pour objet l'accroissement du 
bien-être de la classe la plus nombreuse; ainsi le clergé doit s'occuper principalement d'enseigner 
aux fidèles la conduite qu'ils doivent tenir pour accélérer le bien-être de la majorité de la 
population.", p. 17: "Jésus Christ a promis la vie éternelle è ceux qui travailleraient avec le plus de 
zèle a l'accroissement du bien-être de la classe la plus nombreuse."
468 In deze zin in het op. cit. op p. 44: "Le sentiment philanthropique, qui est la véritable base du 
christianisme, avait remplacé le patriotisme dans tous les coeurs généreux (...)", en meer nog p.
58: "Le prédicateur (...) doit faire trembler son auditoire par le tableau de la position affreuse dans 
laquelle se trouve, dans cette vie, l'homme qui a mérité la mésestime publique; il doit même 
montrer le bras de Dieu levé sur l'homme dont tous les sentiments ne sont pas dominés par celui 
de la philanthropie."
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heeft hij de handwerkers, de artisans. Toch vormden deze 
handwerkslieden aan het begin van de 19e eeuw nog een behoorlijk grote 
groep in de samenleving, ook en vooral in Frankrijk.469 Deze handwerkers 
lieten volop van zich horen in de periode 1820-1850, toen de 
schaalgrootte van fabricage nog alle ruimte liet voor relatief kleine 
werkplaatsen, manufacturen en fabriekjes.

In Frankrijk wilden, gedurende vrijwel de gehele 19e eeuw, de 
meeste mannen liever niet, en zeker niet permanent, in grootschalige 
fabrieken werken. Alleen als het echt moest: in tijden van crisis, of als 
snel een kapitaaltje nodig was voor de start van een gezin, pakten zij 
werk in grote fabrieken aan. Het permanent personeel van de Franse 
fabriek bestond dan ook voornamelijk uit vrouwen en kinderen die door 
middel van reguliere fabrieksarbeid het gezinsinkomen zoveel mogelijk 
probeerden aan te vullen. De mannelijke Franse handwerkers, zij 
beschikten idealiter ieder over hun eigen werkplaats, of werkten toch ten 
minste met niet meer dan een handvol collegae onder een baas (patron) 
die zelf ook gewoon het vak uitoefende. Een nieuw verschijnsel, in het 
tweede kwart van de eeuw, waren verenigingen van handwerkers, gericht 
op een voor alle deelnemers profijtelijke samenwerking, te realiseren in 
gemeenschappelijk in eigendom gehouden, wat grotere werkplaatsen. Het 
was deze vorm van door handwerkers gedeeld eigendom die door beter 
gesitueerde liberale heren, mannen als bijvoorbeeld de francofiele 
Engelsman John Stuart Mill, enthousiast werden aangemerkt als een 
mogelijk ideaal voor de toekomst.470

4. Artisan-fUosoof Leroux over materiële en geestelijke verheffing
Het waren de handwerkers die in Frankrijk, maar ook in Engeland en vele 
andere Europese landen, in de 19e eeuw een rol van belang in de politiek 
speelden. Zij hadden zich georganiseerd in allerhande verenigingen voor 
onderlinge bijstand, zij lazen kranten en pamfletten, zij ook lieten zich 
met regelmaat verleiden tot petities en demonstraties. Zo werd, om een 
voorbeeld te geven, in april 1834 te Lyon een manifestatie georganiseerd 
door de Société des Droits de l'homme en de werkliedenorganisaties voor 
onderlinge hulp; een oproer van werklieden volgde, die oversloeg naar

469 Zie, voorgaand, het Eerste Deel, hoofdstuk 2, met name de paragrafen 7 tot en met 9.
470 Zie van John Stuart Mill om te beginnen het tijdschriftartikel 'The Claims of Labor' uit 1845, 
opgenomen als p. 365-389 in: The Collected Works of John Stuart Mill, Vol. IV: Essays on 
Economics and Society, J.M. Robson ed. (Toronto, 1967). Zie ook en vooral het befaamde 
hoofdstuk 'On the probable futurity of the laboring classes' in Mill's hoofdwerk, de Principles of 
Political Economy, een werk dat in de tweede helft van de 19e eeuw veelvuldig als standaard 
handboek werd gebruikt. De eerste editie van deze Principles o f Political Economy verscheen in 
1848, en daarna verschenen in 1849, 1852, 1857, 1862, 1865 en 1871 bijgewerkte edities, met zo 
nu en dan belangrijke wijzigingen in het bedoelde hoofdstuk over de laboring classes. Voor de tekst 
van het hoofdstuk 'On the probable futurity of the laboring classes', met alle varianten, zie: The 
Collected Works o f John Stuart Mill, Vol. III: Principles of Political Economy, Books III-V and 
Appendices, J.M. Robson ed. (Toronto, 1965), de pagina's 758-796, in en dan in het bijzonder p. 
766-796, compleet met de bij p. 769 e.v. horende Appendix D, als afgedrukt op p. 1006-1014. Het 
is overigens echt opvallend om te zien hoe zeer Mill in het hoofdstuk over de 'laboring classes', en 
trouwens door heel zijn boek heen, overwegend op Franse ervaringen en theorievorming steunt, in 
alle edities.
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Parijs, alwaar de regering op bloedige wijze een eind aan de onrust liet 
maken: het leger opende het vuur op een gebouw aan de rue 
Transnonain, vol werkplaatsen en woonruimtes van handwerkers. Twaalf 
bewoners vonden in het pand aan de rue Transnonain de dood. De 
verontwaardiging, in leven gehouden door berichten in de pers en een 
sprekende lithografie van Daumier, was groot. Onder andere Pierre Leroux 
(1797-1871), de briljante zoon van een artisan en zelfwerkzaam als 
typograaf, corrector, en schrijver, nam de pen op.471

Waarom, zo schrijft Leroux naar aanleiding van de moordpartij in de 
Transnonain472, is het dat men tegenwoordig mensen vermoord; toch niet 
omwille van het zieleheil, zoals in de godsdienstoorlogen van de 16e 
eeuw? Neen, zo constateert hij treurig: het is omwille van materiële 
belangen (intéréts matériels) dat tegenwoordig ouden van dagen, 
vrouwen en kinderen worden afgeslacht. Alles - ook het bloed van het 
werkvolk, als dat nodig lijkt - wordt tegenwoordig geofferd aan de 
handelaars (marchands; bourgeois), die de macht stevig in handen 
hebben. Alles draait om geld; overal, tot in de hoogste regionen van de 
staat aan toe, heerst enkel nog de ratio van het telkantoor. Het 
ordeningsprincipe van de samenleving is, kort gezegd: niets dan intéréts 
matériels. Zelfs lieden die het volk vooruit willen helpen, zijn alleen nog 
met materiële verheffing, l'amélioration matérielle, bezig; van morele en 
intellectuele volksverheffing, l'amélioration morale et intellectuelle du 
peuple, wordt niets meer vernomen. Nu wil Leroux473 het belang van 
materiële zaken niet loochenen. Verre van: les biens matériaux heeft een 
mens, als lichamelijk wezen in deze wereld gesteld, zonder meer nodig 
om zich geestelijk te kunnen verheffen. De materiële vrijheid die bezit 
verschaft, is een noodzakelijke voorwaarde voor een vrij en onafhankelijk 
geestesleven. Het is dan ook goed te begrijpen dat de bourgoisie haar 
bezit fel verdedigd, en dat het proletariaat naar bezittingen haakt. Waar 
ligt de oplossing? Leroux, die zich in 1830-31 korte tijd bij de volgelingen 
van Saint-Simon had aangesloten, stelt, in oppositie tot die volgelingen, 
dat zelfopoffering (/e dévouement), nimmer als het fundament voor een 
nieuwe, betere samenlevingsorde kan dienen. Zelfopoffering is immers 
altijd een particulier sentiment, en bovendien een hoogst uitzonderlijk 
sentiment. Het gaat niet aan, zo nog altijd Leroux, een despotie te 
grondvesten door het gros van de mensen tot zelfopoffering te dwingen.

5. Leroux contra socialisme én radicaal individualisme
Leroux474 neemt afstand van iedere autoriteit, ook en vooral als zij zich 
onder het mom van zelfopoffering presenteert. Van de andere kant wil hij

471 Hij schrijft: 'De l'individualisme et du socialisme' ['1834, après les massacres du rue 
Transnonian'], heruitgegeven als p. 365-380 in: Oeuvres de Pierre Leroux (1825-1850). Tome 
premier (Paris, 1850).
472 Op. cit., p. 365-368 (T).
473 Zie voor het nu volgende het op. cit, p. 368-372.
474 Op. cit., p. 374: "Le principe d'autorité, même déguisé sous le beau nom de dévouement, n'est 
pas meilleur que le principe de l'égoïsme, se cachant sous le beau nom de liberté. Aussi repoussons 
nous de toutes les forces de notre ame le Catholicisme sous tous ses déguisements et sous toutes 
ses formes, soit qu'il se rattache encore, par je ne sais quelles puériles espérances, aux vieux
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ook niets weten van het als vrijheid vermomde egoïsme, zoals zich dat 
heeft geopenbaard in uit de 18e eeuw overgeleverde475 individualistische 
leringen. Het individualisme van zijn eigen tijd, het individualisme van de 
Engelse politieke economie, verwerpt Leroux476 welsprekend als een 
dwaalleer die onder het mom van vrijheid de mens de mens een wolf laat 
zijn, een dwaalleer ook, die de samenleving reduceert tot een hoop zuiver 
toevallig op elkaar botsende atomen. Leroux is op zoek naar een 
middenpositie. Tegen radicale individualisten betoogt hij dat een 
samenleving beslist meer is dan een verzameling individuen.477 Tegen 
'socialisten', dat wil zeggen: teggen aanhangers van de gedachte dat de 
samenleving alles, en het individu niets is, betoogt Leroux478 dat de 
samenleving niet kan worden voorgesteld als één groot lichaam, waarvan 
het individu braaf een lidmaat vormt, voor altijd vastgelegd op de status 
van een 'onderdaan' (sujet) of 'functionaris' (fonctionnaire) in dienst van 
het grote geheel.

Leroux meent479, dat wij ten prooi zijn aan de twee elkaar 
uitsluitende systemen van individualisme en socialisme, waarbij de 
individualisten er van overtuigd zijn dat ooit iedere vorm van overheid 
(gouvernement) verdwenen zal zijn en de hedendaagse overheid zich 
daarom nu al zo klein mogelijk heeft te maken, terwijl de socialisten van 
de overheid juist een alles dominerende poliep willen maken. De 
individualisten gloriëren in vrijheid, maar het is een vrijheid voor de 
weinigen op kosten van de velen. Gelijkheid? Daar praten individidualisten 
graag over, maar ze kunnen er op geen enkele wijze handen en voeten 
aan geven. De socialisten, van hun kant, verpletteren onbekommerd de 
individuele vrijheid van denken en handelen in naam van een wrijvingsvrij 
functioneren van de samenleving.

Leroux, zo zou ik willen zeggen, is als het ware de onbenoemde 
filosoof der handwerkslieden. Hij verzet zich met kracht tegen het 
individualisme van de vermogende bourgeois, en evenzeer tegen het 
socialisme van de arme volksmassa's. Voorzover we ons, als hedendaagse 
vaklieden, als 'professionals', kunnen herkennen in de Franse artisans van

débris qui sont a Rome avec les ruines de tant de siècles, soit que, par je ne sais quelle 
escobarderie, il prétende s'incarner a neuf dans Robespierre, devenu le légitime successeur de 
Grégoire VII et de l'inquisition. Et en même temps nous regardons comme un fléau, non moins 
funeste que le papisme, l'individualisme actuel, l'individualisme de l'économie politique anglaise, 
qui, au nom de la liberté, fait des hommes entre eux des loups rapaces, et réduit la société en 
atomes, laissant d'ailleurs tout s'arranger au hasard, comme Épicure disait que s'arrangeait le 
monde. Pour nous, les théories papales de tout genre et les théories individualistes de toute espèce 
sont également fausses."
475 Voor deze 18e-eeuwse erfenis: zie in het op cit. p. 379.
476 Zie het citaat twee noten hiervoor.
477 Op. cit., p. 374: "Ne dites pas que la société n'est que le résultat, l'ensemble, l'agrégation des 
individus"; deze formulering is onder meer gericht tegen Sièyes' opvatting dat de samenleving een 
'assemblage des individus' zou zijn (zie het Tweede Deel, hoofdstuk 1, paragraaf 2).
478 Loc. cit.: "Mais ne dites pas non plus que lu société est tout et que l'individu n'est rien, ou que 
la société est avant les individus, ou que les citoyens ne sont pas autre chose que des sujets 
dévoués de la société, des fonctionnaires de la société qui doivent trouver, bon gré mal gré, leur 
satisfaction dans tout ce qui concourt au but social; n'allez pas faire de la société une espèce de 
grand animal dont nous serions les molécules, les parties, les membres, dont les uns seraient la 
tête, les autres l'estomac, les autres les pieds, les mains, les ongles, ou les cheveux."
479 Op. cit., p. 375-378.
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omstreeks 1830, is Leroux een denker waarop we, in de verwerping van 
die beide extremen, goed voort zouden kunnen bouwen. De vraag is wel, 
wat in de plaats van beide extremen gesteld kan worden. Leroux zelf 
presenteert in zijn artikel uit 1834 geen alternatief, veel omhaal van 
mooie woorden ten spijt.480 Ook Leroux' poging om in een later, aan 'de 
mensheid' gewijd boek481 de relatie tussen individu en samenleving scherp 
te stellen, blijft goeddeels in moeilijk na te voltrekken retorische exercities 
steken. Interessant genoeg lijkt één van de grondintuïties van Leroux in 
dit boek wel te zijn dat het menselijk individu in voortdurende 
communicatie met zijn gelijken (semblables) staat; dat de mens geen zelf 
(moi), ja, geen bestaan hoegenaamd kan hebben, dan in die 
communicatie, dan in het contact met die gelijken.482 Die intuïtie nu is 
volstrekt correct, maar de woorden die Leroux er voor vindt, zijn 
simpelweg niet adequaat voor ons, en ze waren het ook niet voor zijn 
tijdgenoten. Voor een wetenschappelijk verantwoorde, integrale visie op 
individu en samenleving zullen we naar het begin van de 20e eeuw 
moeten gaan: naar de Amerikaanse denker George Herbert Mead. We 
gaan dat ook doen, maar pas in het volgende hoofdstuk. Op deze plaats 
kan ik slechts vaststellen, met enige spijt in het hart, dat Leroux er niet in 
is geslaagd om de door hem gewenste verzoening van individu en 
samenleving op overtuigende wijze vorm te geven.

6. Engeland - radicale individualisten grijpen naar Thomas Hobbes
Leroux voorvoelde al in 1834 de barbarij en het despotisme waar het 
staatssocialisme van de 20e eeuw op uit zou lopen. Het gaat nadrukkelijk 
niet aan, zo stelt hij bijvoorbeeld in een kernpassage, om het leven van 
ieder individu volkomen te reduceren tot een functie die hij in het sociale 
leven te spelen zou hebben; deze weg voert onherroepelijk in de 
brutaliteit en naar het despotisme.483 Gelukkig is de communistische 
nachtmerrie aan het begin van de 21e eeuw vrijwel overal ter wereld 
inmiddels voorbij; we hoeven er hier verder dan ook geen woorden meer 
aan vuil te maken. Anders is het gesteld met het extreme individualisme

480 Op. cit. p. 378-380.
481 Pierre Leroux, De l'humanité: de son principe, et de son avenir (Paris, 1851).
482 Leroux, De l'humanité (Paris, 1851), p. 157-162: het Livre deuxième, Chapitre premier ('de la 
nature de l'homme'). Zie in het bijzonder aldaar p. 158: "La vie de l'h[o]mme et de chaque homme 
est donc, par la volonté du Créateur, attachée a une communication incessante avec ses 
semblables et avec l'univers. Ce qu'il nomme sa vie ne lui appartient pas tout entière, et n'est pas 
en lui seulement; elle est en lui e[t] hors de lui; elle réside en partie et pour ainsi dire par indivis, 
dans ses semblables et dans le monde qui l'entoure. Donc, è un certain point de vue, on peut dire 
que ces semblables et ce monde lui appartiennent. Car, puisque sa vie est en eux, la portion de sa 
vie dont il dispose et qu'il appelle moi a virtuellement droit sur l'autre portion dont il ne dispose pas 
aussi souverainement et qu il'appelle non-moi." Zie ook p. 159: "L'homme, néanmoins, a tellement 
besoin d'être en rapport pacifique avec d'autres êtres, qu'il ne se congoit pas sans familie, sans 
patrie, sans propriété. II faut pour qu'il existe et qu'il se sente exister qu'un certain nombre d'êtres 
soient groupés et harmonisés avec lui d'une certaine fagon, de sorte que ce moi qui le constitue, 
s'incarnant pour ainsi dire dans ces êtres unis a lui, se retrouve toujours objectivement et 
s'apparaisse, pour ainsi dire, è lui-même a tous les moments de l'existence."
483 Oeuvres de Pierre Leroux, Tome premier (Paris, 1850), p. 374-75: ”Au lieu que la société soit le 
résultat de la vie libre et spontanée de tous ceux qui la composent, n'allez pas vouloir que la vie de 
chaque homme soit une fonction de la vie sociale que vous aurez imaginée: car vous n'arriveriez 
par cette voie qu a l'abrutissement et au despo [374-75] tisme."
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dat Leroux evenzeer als het staatssocialisme bestreed. Leroux maakte in 
1834 gewag van radicale liberalen die verwachtten dat de overheid ooit 
geheel zou verdwijnen, en de staat daarom nu al zo klein mogelijk wilden 
maken. Niet alleen in Frankrijk roerden radicaal-individualistische denkers 
zich in deze zin - in de personen van Thierry en Proudhon484 - ook en met 
name in Engeland lieten zij van zich horen.

Individualisten die, zelf in het bezit van voldoende geld en goederen, 
met 'volksverheffing' niets op hadden, konden in de 19e eeuw heel 
radicaal menen dat de staat hen het veilig genot van hun bezit moest 
garanderen en zich verder zo afzijdig mogelijk had te houden. Van het 
publiek gezag, zo konden deze vermogende individualisten in de geest 
van de 186-eeuwse Franse liberaal d'Argenson485 redeneren, werd niets 
gevraagd dan goede rechters, bestrijding van monopolie, gelijke 
bescherming van alle burgers, waardevaste betaalmiddelen, en de aanleg 
en het onderhoud van wegen en kanalen; iedere overheidsbemoeienis die 
daar bovenuit ging, was verwerpelijk. Anders geformuleerd: in de ideale 
samenleving naar individualistisch model wedijverden vermogende lieden 
in handel, landbouw en industrie met elkaar, waarbij zij enkel omwille van 
de veiligheid van lijf en goed bereid waren om te accepteren dat er zoiets 
als een 'overheid' boven hen was gesteld. Welnu, deze feitelijke 19e- 
eeuwse situatie was in de 17e eeuw reeds in theorie geschetst door de 
Engelse denker Thomas Hobbes (1588-1679).

Hobbes, levend in een door felle burgeroorlogen geteisterde tijd, 
had simpelweg geponeerd dat de primitieve mens ooit solitair zou hebben 
geleefd en, aan zichzelf overgelaten, in een niet-aflatende competitieslag 
met alle andere individuen van zijn soort zou hebben verkeerd, een echte 
'oorlog van allen tegen allen'.486 Deze voorstelling van de mens als een 
eenzelvig, in voortdurende competitie met zijn soortgenoten verwikkeld 
wezen paste veel vermogenden van de 19e eeuw prima: leefden zij niet in 
belangrijke mate, zij het ook op een hoger beschavingsniveau, inderdaad 
in voortdurende competitie met elkaar? Ook de rechtvaardiging die 
Hobbes in de 17e eeuw aan de staat had gegeven, leek in de 19e eeuw te 
passen. Volgens Hobbes waren de primitieve mensen er namelijk toe 
overgegaan om een 'sociaal contract' te sluiten, waarbij zij allen, ieder 
voor zich, het recht om zichzelf te regeren hadden overgedragen aan een 
met grote macht bekleed Soeverein, en dit dan om een einde te maken

484 Zie het Tweede Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 29 voor Thierry en paragraaf 30-32 voor 
Proudhon. Proudhon zette zich met zijn theorie overigens nadrukkelijk tegen Leroux af, in een 
expliciete bestrijding van Leroux z'n denkbeelden; zie onder meer Proudhon's hoofdwerk Idée 
générale de la Révolution au XlXe Siècle (Paris, 1851), p. 84 en 93-94.
485 Ik herhaal nog eens de verwijzing naar d'Argenson uit het Tweede Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 
14: de 'Lettre a l'Auteur' du Journal Oeconomique etc. Avril 1751 (Paris, 1751), p. 109: "II ne 
demande a la puissance publique que de bons Juges, la punition du monopole, une égale protection 
a tous les citoyens, des monnoyes invariables, des chemins & des canaux; par-dela ces articles les 
autres soins sont vicieux."
486 Leviathan, or The Matter, Forme, & Power o f a Common-Wealth ecclesiastical and civill, by 
Thomas Hobbes of Malmesbury, London, printed for Andren Crooke (1651), Book I, Chapter 13, 
zie met name p. 62-63, met op p. 62: "(...) during the time men live without a common Power to 
keep them all in awe, they are in that condition which is called Warre; and such a warre, as is of 
every man, against every man."
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aan de verscheurende 'oorlog van allen tegen allen': de onzekere toestand 
waarin niemand lijf en goed ooit veilig kon weten.487 Het was deze 
Hobessiaanse Soeverein die wat veel 196-eeuwse heren betrof mooi kon 
optreden als de garant van leven, bezit, goede rechtspraak, waardevaste 
betaalmiddelen en nog enkele randvoorwaarden meer voor de moderne 
strijd tussen individuen, die de vorm had aangenomen van redelijk 
beschaafde onderlinge competitie in een kapitalistische maatschappij.

7. Hobbes verbonden met Darwin: 'de strijd om het bestaan'
Hobbes' voorstelling van de mens als een in beginsel in felle 'oorlog' met 
zijn soortgenoten verwikkeld wezen kreeg in de tweede helft van de 19e 
eeuw een extra accent. Na 1859 kon zij namelijk in verband worden 
gebracht met het door de bioloog Charles Darwin (1809-1882) in omloop 
gebrachte beeld van een breed in de natuur verankerde 'strijd om het 
bestaan'.488 De Darwiniaanse 'struggle for existence', zo redeneerde 
bijvoorbeeld de bioloog T.H. Huxley (1825-1895), was eigenlijk niets 
anders dan de bekende Hobbesiaanse 'oorlog van allen tegen allen'. 489 Nu 
liet, volgens Huxley490, de geschiedenis van de beschaving zien, dat de 
mens steeds heeft geprobeerd om de oorlog tussen individuen in 
samenlevingsverband zoveel mogelijk te beperken. Helaas, zo verzucht 
Huxley daarbij491, het feit dat de mens net als ieder ander dier een 
onbedwingbare neiging heeft om zich ongeremd voort te planten, zorgde 
ervoor dat de 'struggle for existence' herhaaldelijk beschavingswinst teniet

487 Op. cit, Book I, Chapters 13 en 14.
488 Charles Darwin, The Origin of Species by Means of Naturai Seiection or the preservation of 
Favoured Races in the Struggle for Life (London, 1859).
489 Zie Huxley's essay 'The Struggle for Existence and its Bearing Upon Man' van 1888. Het 
bewuste essay werd, met iets gewijzigde titel, opgenomen in deel 9 van Huxley's verzamelde 
essays: T. H. Huxley, Collected Essays Vol. IX: Evoiution and Ethics and Other Essays (London, 
1895), met het essay onder de titel 'The Struggle for Existence in Human Society' op p. 195-236. 
Zie aldaar met name p. 203-206. De verwijzing naar Hobbes als volgt: "However imperfect the 
relics of prehistorie man may be, the evidence which they afford clearly tends to the conclusion 
that, forthousands and thousands of years, before the origin of the oldest known civilizations, men 
were savages of a very low type. They strove with their enemies and their competitors" (p. 203); 
"Life was a continual free fight, and beyond the limited and temporary relations of the family, the 
Hobbesian war of each against all was the normal state of existence. The human species, like 
others, plashed and floundered amid the general stream of evoiution, thinking neither of whence 
nor whither."(p. 204). De gelijkstelling met deze 'war' aan de 'struggle for existence' op p. 206: zie 
voor de tekst twee noten hieronder.
490 Huxley, Collected Essays Vol. IX, p. 204 (direct volgend op de tekst van het in de voorgaande 
noot gegeven citaat): "The history of civilization - that is, of society -  on the other hand, is the 
record of the attempts which the human race has made to escape from this position. The first men 
who substituted the state of mutual peace for mutual war, whatever the motive that impelled them 
to take that step, created society. But, in establishing peace, they obviously put a limit on the 
struggle for existence. Between the members of that society, at any rate, it was not to be pursued 
a outrance. And of all the successive shapes that society has taken, that most nearly approaches 
perfection in which the war of individual against individual is most strictly limited.".
491 Op. cit., p. 205-206: "One of the most essential conditions, if not the chief cause, of the 
struggle for existence, is the tendency to multiply without limit, which man shares with all living 
things. It is notable that ’increase and multiply' is a commandment traditionally much older than 
the ten; and that it is, perhaps, the only one which [205-206] has been spontaneously and ex 
animo obeyed by the great majority of the human race. But, in civilized society, the inevitable 
result of such obedience is the re-establishment, in all its intensity, of that struggle for existence - 
that war of each against all -  the mitigation or abolition of which was he chief end of social 
organisation."
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deed. De menselijke voortplantingsdrift veroorzaakt nu eenmaal steeds 
opnieuw situaties van overbevolking, waarin de beschaving breekt, en zich 
opnieuw een 'war of each against all' manifesteert.492 Huxley betreurt 
deze situatie ten zeerste: schrijvend tegen het einde van de 19e eeuw 
wenst hij de mensheid toe dat zij de strijd om het bestaan zo ver en zo 
lang mogelijk zal weten te matigen.493

8. Het hardvochtige 'sociaal-darwinisme' van Herbert Spencer
Heel anders dan Huxley redeneerde eerder in de eeuw Herbert Spencer 
(1820-1903). Spencer was een tijdgenoot van Darwin en Huxley, een 
bioloog ook, en de auteur van vele filosofische en sociologische 
geschriften. Reeds kort na het verschijnen van The Origin of Species 
stelde Spencer494 Darwin's 'struggle for life' gelijk aan een 'survival of the 
fittest'. De 'strijd om het bestaan' resulteerde volgens Spencer 
noodzakelijkerwijs in het 'overleven van de sterkste individuen' van een 
soort, en daarmee, uiteindelijk, van de soort zelf. Zo was het in de natuur, 
en zo moest het volgens Spencer ook zijn in de menselijke samenleving. 
Hij rechtvaardigde daarbij een ongekend hardvochtige bejegening van alle 
menselijke individuen die in zijn ogen niet 'fit' genoeg waren om te 
overleven: de armen, de zieken, de onvermogenden.

Spencer meent rond het midden van de 19e eeuw werkelijk495 dat, in 
een door hem veronderstelde 'universele oorlogstoestand' van de natuur,

492 Dit is natuurlijk het Malthusiaans argument, dat ook bij Darwin en Spencer aan te treffen is. Ik 
thematiseer Malthus en zijn leer niet nader; dat zou hier te ver voeren.
493 Zie in het op. cit. p. 204: "(...) of all the successive shapes that society has taken, that most 
nearly approaches perfection in which the war of individual against individual is most strictly 
limited." Zie ook, in het op. cit., op p. 1-45 de bijdrage 'Evolution and Ethics. Prolegomena' uit 
1894, alsook op p. 46-116 Huxley's fameuze Romanes Lecture van 1893, 'Evolution and Ethics'.
494 Voor de leer van de 'survival of the fittest individuals' zie: Herbert Spencer, The Principles of 
Biology, Vol. 1 (London, 1864), p. 444: "Now ifthe individuals of a species are thus necessarily 
made unlike in countless ways and degrees (...) then among all the individuals some will be less 
liable than others to have their equilibria overthrown by a particular incident force previously 
unexperienced. Unless the change in the environment is of so violent a kind as to be universally 
fatal to the species, it must affect more or less differently the slightly different moving equilibria 
which the members of the species present. It cannot but happen that some will be more stable 
than others, when exposed to this new or altered factor .That is to say, it cannot but happen that 
those individuals whose functions are most out of equilibrium with the modified aggregate of 
external forces, will be those to die; and that those will survive whose functions happen to be most 
nearly in equilibrium with the modified aggregate of external forces." Kort na deze uiteenzittïng 
volgt, op p. 444-445, de zin: "This survival of the fittest, which I have here sought to express in 
mechanical terms is that which Mr Darwin has called 'natural selection or the preservation of 
favoured races in the struggle for life.'"
495 Herbert Spencer, Social Statics (London, 1851), Zie hoofdstuk 15 ('Poor Laws'), paragraaf 6.
Het gaat, in de editie van Social Statics uit 1868 (stereotyped édition: London, 1868) vooral om p. 
352-355. Ik geef de pagina's waarop ik mijn alinea heb gebaseerd hierbij vrijwel volledig in citaat 
weer, opdat iedere lezer zelf kan zien hoe bloedstollend de wetenschappelijk verpakte 
hardvochtigheid van Spencer werkelijk is. Wie dit uitgebreide citaat leest, zal begrijpen dat 
Spencer een belangrijke inspiratiebron voor de Nazi's is geweest. De tekst leest als volgt: 
"Pervading all nature we may see at work a stern discipline, which is a little cruel that it may be 
very kind. That state of universal warfare maintained through [352-353] out the lower creation, to 
the great perplexity of many worthy people, is at bottom the most merciful provision which the 
circumstances admit of. It is much better that the ruminant animal, when deprived by age of the 
vigour which made its existence a pleasure, should be killed by some beast of prey, than that it 
should linger out a life made painful by infirmities and eventually die of starvation. By the 
destruction of all such, not only is existence ended before it becomes burdensome, but room is
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zwakke schepselen ten onder gaan om ruimte te maken voor de opbloei 
van sterkere wezens in al hun kracht en schoonheid, en dat het er in de 
menselijke samenleving idealiter niet anders aan toe mag gaan. Spencer 
verheugt zich in de armoede van onbekwamen, in de gevaren die 
onvoorzichtigen verpletteren, in de honger van mensen zonder werk, en in 
de verdrukking van de zwakkeren door de sterkeren. Het lijkt hard, zo 
schrijft hij, als een handwerker die in vakmanschap tekort schiet tot 
honger veroordeeld is, het lijkt hard als een arbeider vanwege ziekte 
gebrek lijdt, het lijkt hard ook als weduwen en wezen aan hun lot worden 
overgelaten om te zien of ze zullen leven of sterven, maar toch (Spencer 
schrijft het echt zo) als we ons niet op de individuen richten maar op de 
mensheid als geheel, dan is hier eigenlijk sprake van de hoogste 
'weldadigheid' - van dezelfde grote 'weldadigheid' die de kinderen van 
ziekelijke ouders naar een voortijdig graf voert, en in een epidemie de 
lichamelijk zowel als geestelijk zwakkeren slachtoffert. Laat alle 
ongezonde, zwakzinnige, trage, besluiteloze en onbetrouwbare sujeten in 
de samenleving alstublieft kreperen, zoals het hoort, aldus Spencer; wie

made for a younger generation capable of the fullest enjoyment; and, moreover, out of the very 
act of substitution happiness is derived for a tribe of predatory creatures. Note further that their 
carnivorous enemies not only remove from herbivorous herds individuals past their prime, but also 
weed out the sickly, the malformed and the least fleet or powerful. By the aid of which purifying 
process, as well as by the fighting, so universal in the pairing season, all vitiation of the race 
through the multiplication of its inferior samples is prevented; and the maintenance of a 
constitution completely adapted to surrounding conditions, and therefore most productive of 
happiness, is ensured. (...) the well being of existing humanity and the unfolding of it into this 
ultimate perfection, are both secured by that same beneficent, though severe discipline to which 
the animate creation at large is subject: a discipline which is pitiless in the working out of good: a 
felicity pursuing law which never swerves for the avoidance of partial and temporary suffering. The 
[353-354] poverty of the incapable, the distresses that come upon the imprudent, the starvation of 
the idle, and those shoulderings aside of the weak by the strong, which leave so many 'in shallows 
and in miseries', are the decrees of a large far-seeing benevolence. It seems hard that an 
unskilfulness which with all his efforts he cannot overcome, should entail hunger upon the artisan.
It seems hard that a labourer incapacitated by sickness from competing with his stronger fellows, 
should have to bear the resulting privations. It seems hard that widows and orphans should be left 
to struggle for life or death. Nevertheless, when regarded not separately, but in connectïon with 
the interests of universal humanity, these harsh fatalities are seen to be full of the highest 
beneficence - the same beneficence which brings to early graves the children of diseased parents, 
and singles out the low-spirited, the intemperate, and the debilitated as the victims of an epidemie. 
There are many very amiable people -  people over whom in so far as their feelings are concerned 
we may fitly rejoice -  who have not the nerve to look this matter fairly in the face. Disabled as 
they are by their sympathies with present suffering, from duly regarding ultimate consequences, 
they pursue a course which is very injudicious and in the end even cruel. (...) We should think it a 
very foolish sort of benevolence which led a surgeon to let his patient's disease progress to a fatal 
issue, rather than inflict pain by an operation. Similarly, we must call those spurious 
philanthropists, who, to prevent present misery, would entail greater misery upon future 
generations. All defenders of a poor law must, however, be classed amongst such. That rigorous 
necessity which, when allowed to act on them, becomes so sharp a spur to the lazy, and so strong 
a bridle to the random, these pau [354-355] pers friends would repeal, because of the wailings it 
here and there produces. Blind to the fact, that under the natural order of things society is 
constantly excreting its unhealthy, imbecile, slow, vacillating, faithless members, these unthinking, 
though well-meaning, men advocate an interference which not only stops the purifying process, 
but even increases the vitiation - absolutely encourages the multiplication of the reckless and 
incompetent by offering them an unfailing provision, and cfecourages the multiplication of the 
competent and provident by heightening the prospective difficulty of maintaining a family. And 
thus, in their eagerness to prevent the really salutary sufferings that surround us, these sigh-wise 
and groan-foolish people bequeath to posterity a continually increasing curse."
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deze door de natuur verdoemde types met kunstmatige onderstand in 
leven probeert te houden, hij wordt door weekhartigheid misleid, en 
zadelt het nageslacht op met gevaarlijk zwak gebroed.

Spencer's leer - de leer van het zogeheten 'sociaal darwinisme' - 
bleek in de tweede helft van de 19e eeuw bijzonder populair bij alle 
vermogenden die verlegen zaten om een legitimatie voor hun pertinente 
weigering om ook maar iets van de eigen welstand met minder fortuinlijke 
volksgenoten te delen. Naar het schijnt496, leeft het sociaal-darwinisme in 
de Verenigde Staten tot op de dag van vandaag voort, simpelweg omdat 
daar nog altijd puissant rijke lieden rondlopen die iedere vorm van 
ondersteuning van arme, zieke of door rampen geteisterde medemensen 
verwerpen, en daar best een filosofische onderbouwing voor willen 
hanteren die Engelse plutocraten eertijds goede diensten heeft bewezen.

9. De koppeling van Hobbes en Darwin bestreden: Kropotkin
Net als veel van zijn tijdgenoten verslond de Russische prins Peter 
Kropotkin (1842-1921) als jongvolwassene gefascineerd Darwins 
hoofdwerk, The Origin of Species. Alleen: Kropotkin wenste niet mee te 
gaan in de nadruk die, bij de duiding van het beginsel van de strijd om 
het bestaan, door veel van zijn tijdgenoten steeds werd gelegd op de 
onderlinge concurrentie binnen soorten. Verstoord nam hij waar497 dat 
Darwin's gedachtegoed, met deze nadruk, kon worden gebruikt om een 
meedogenloze uitbuiting van het gewone volk door vermogende lieden te 
rechtvaardigen. Kropotkin meende dat niet zozeer binnen soorten, als wel 
tussen soorten de strijd om het bestaan van belang was. Binnen een 
soort, zowel in het dierenrijk als in de mensenwereld, moest aan 
wederzijdse hulp het hoogste belang worden toegekend. Deze overtuiging 
had zich bij Kropotkin al vroeg, werkend als officier in het onherbergzame 
Siberië, vastgezet, en hij verdiepte haar toen hij geografie ging studeren 
en bij de socialistische Internationale betrokken raakte.498 In Darwin's 
boek The Descent of Man (1871) vond Kropotkin het belang van 
wederkerige bijstand bevestigd. De prins besloot zijn inzichten op 
wetenschappelijk verantwoorde wijze onder de aandacht te brengen in 
een serie essays, die in 1902, gebundeld en bewerkt, onder de titel Mutual 
Aid als boek verschenen. In het boek betoogt Kropotkin dat de strijd om 
het bestaan niet (a la Spencer) moet worden opgevat als een competitie 
op leven en dood tussen individuen van dezelfde soort. De felste strijd, zo 
stelt Kropotkin499, woedt vooral tussen klassen en soorten, en het is

496 Zie: Frans de Waal, The Age of Empathy. Nature's Lessons for a Kinder Society (New York, 
2009), Chapter 2 ('The Other Darwinism').
497 P. Kropotkin, Mutual Aid, A Factor o f Evolution (revised edition: London, 1904), p. vii-xvi, 76- 
80, 88, 228.
498 Kropotkin heeft zijn ontwikkelingsgang beschreven in een meeslepende autobiografie: P. 
Kropotkin, Memoirs o fa  Revolutionist, (London, 1899). De belangrijkste biografie van Kropotkin is 
nog altijd: George Woodcock & Ivan Avakumovic, Peter Kropotkin. From Prince to Rebel (Montréal 
& New York, 1990).
499 Kropotkin, Mutual Aid, p. 5-6, 57-58, 76, 115. De kern van zijn betoog op p. 6: "(...) if we (...) 
ask Nature: 'Who are the fittest: those who are continually at war with each other, or those who 
support one another?' we at once see that those animals which acquire habits of mutual aid are 
undoubtedly the fittest. (...) we may safely say that mutual aid is as much a law of animal life as
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precies in deze strijd dat de beste overlevingskansen zijn weggelegd voor 
die soorten, waarvan de individuen uitblinken in 'mutual aid'.

In Mutual Aid vat Kropotkin een keur aan moderne 
wetenschappelijke inzichten uit de late 19e eeuw samen om aan te tonen 
dat de mens van de vroegste tijden af een sociaal dier is geweest. Er kon 
geen sprake van zijn dat de mens ooit een solitair levend wezen zou zijn 
geweest: Hobbes, zo stelt Kropotkin nadrukkelijk500, heeft gedwaald. 
Opmerkelijk genoeg is de gerenommeerde Nederlandse bioloog Frans de 
Waal (geb. 1948) Kropotkin ongeveer een eeuw na het verschijnen van 
diens essays op een aantal cruciale punten bijgevallen.501 De mens, zo 
betoogt De Waal502 in de geest van Kropotkin, is geen solitair levend dier, 
maar eerder het sociale wezen bij uitstek, - een wezen dat in de Oudheid 
reeds kon worden omschreven als een 'zoon politikon': een 
'gemeenschapsdier'. Net als bepaalde primaten, zo stelt De Waal503, leeft 
de primitieve mens volstrekt niet op zichzelf; zijn leven speelt zich, 
integendeel, af in een 'sociale kooi'. Het individu gaat vrijwel volledig op in 
de groep; een niet-aflatend contact van aangezicht tot aangezicht beperkt 
zijn vrijheid ten zeerste. De mythe van de solitair levende mens, vrij om 
te gaan en staan waar hij wil, moeten we in onze tijd definitief gaan 
verwerpen, zo stelt De Waal,504 waarbij hij zich net als Kropotkin expliciet 
afzet tegen de leer van Thomas Hobbes.505

10. Het collectief weer op waarde geschat: Mutual Aid
Kropotkin vroeg aandacht voor'wederkerig dienstbetoon'506 als 'een factor 
in de evolutie', maar hij werd, let wel, bij het schrijven van zijn Mutual Aid 
niet enkel gedreven door de resultaten der moderne biologische

mutual struggle, but that, as a factor of evolution, it most probably has a far greater importance, 
insomuch as it favours the development of such habits and characters as insure the maintenance 
and further development of the species, together with the greatest amount of welfare and 
enjoyment of life for the individual, with the least waste of energy." Zie ook Kropotkin's 
samenvatting op p. 76: "We (...) saw that, though a great deal of warfare goes on between 
different classes of animals, or different species, peace and mutual support are the rule within the 
tribe or the species; and that those species which best know how to combine, and to avoid 
competition, have the best chances of survival and of a further Progressive development." 
Kropotkin richt zich in zijn boek enkel in algemene zin tegen Spencer, en wel op p. xv. Veel 
explicieter richt de Russische prins zich tegen Huxley's 'Struggle'-essay uit 1888, dat als de directe 
aanleiding voor de publicatie van Kropotkin's eigen gedachten moet worden gezien (zie p. xiv).
500 Op. cit., p. 77 e.v.
501 Zie vooral: Frans de Waal, Good natured. The Origins of Right and Wrong in Humans and Other 
Animals (Cambridge & London, 1996), met name p. 5, 21-23, 27, 29, 162, 166 e.v. De Waal eert 
Kropotkin, ofschoon hij zich ook kritisch uitlaat over de door anarchistische assumpties gekleurde, 
wetenschappelijk soms aanvechtbare uiteenzettingen van de Russische prins. De Waal voert 
Kropotkin ook in latere publicaties op, zie: Frans de Waal, Primates and Phitosophers. How Morality 
Evolved (Princeton, 2006), p. 12; en ook: The Age of Empathy (New York, 2009), p. 32-33 en 171- 
172.
502 De Waal, Primates and Phitosophers, p. 3-4, met op p. 3 een expliciete verwijzing naar 
Aristoteles' 'zoon politikon'.
503 De Waal, Good natured, p. 166 e.v.
504 Op. cit., p. 168.
505 De Waal, Primates and Phitosophers, p. 3-4.
5°6 'wederkerig dienstbetoon' is de prachtige Nederlandse vertaling van 'Mutual Aid' die in 1904 
werd gehanteerd door Fanny MacLeod-Martens: Wederkeerig Dienstbetoon. Een Factor der 
Evolutie. Door P. Kropotkin. Met toestemming van den Schrijver uit het Engelsch vertaald door 
Fanny MacLeod-Martens (Amsterdam, 1904).
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wetenschap; zeker zo belangrijk waren was voor hem het inzicht dat de 
moderne geschiedwetenschap in middeleeuwse vormen van 
samenwerking wist te geven.

In de chaotische condities waarin het Westen na de val van het 
Romeinse Rijk terecht kwam, zo las Kropotkin bij historici van zijn tijd507, 
kon iedere onderneming, of het nu een boottocht, een jachtpartij of de 
bouw van een kerk betrof, al te gemakkelijk in de dood van een individu 
of zelfs de ondergang van hele collectieven eindigen. Middeleeuwse 
verbanden moesten, noodgedwongen, op enigerlei wijze de zorg voor het 
overleven der individuen op zich nemen: handwerkers hielpen de weduwe 
van een overleden collega in leven te blijven; de collectieven van 
handelaren, ambachtslieden en zelfs die van ordinaire rovers grepen naar 
de wapens als een kameraad door anderen met geweld bedreigd werd; 
krijgers verenigden zich door het zweren van eden op leven en dood; 
geestelijken verbonden zich op een gedeelde 'regel'. Vrijwel alle 
middeleeuwse gemeenschappen, van boerengehuchten tot aan de 
reisgezelschappen van handelaren, namen het karakter van een heuse 
samenleving in miniatuur aan. Kropotkin toonde zich met dit historisch 
inzicht bijzonder verguld.508 Enthousiast verhaalt hij509 hoe tijdens de 
middeleeuwen voor talloze ondernemingen zogeheten 'gilden' werden 
gevormd: precies het soort verbanden, waarvan de leden elkaar als 
broeders bijstonden in de strijd om het naakte bestaan. Aangezien een 
gilde in de middeleeuwen gevormd kon worden voor werkelijk iedere 
denkbare onderneming, of het nu ging om een jachtpartij, een visvaart, 
dan wel om een bouw- of zelfs roofonderneming, was het werkelijk 
denkbaar, dat er op zeker moment welhaast geen omvattende 
samenleving meer mogelijk zou zijn. Volgens Kropotkin liep het, wat dat 
betreft, wel los. Hij meent een periode in de middeleeuwse geschiedenis 
te ontwaren, waarin talloze Europeanen federatieve verbanden van 
onderlinge hulp tot stand trachtten te brengen, en wel door hiertoe 
letterlijk 'samen te zweren'. Kropotkin had, op basis van de historische 
inzichten van zijn tijd, het gelijk aan zijn zijde.510 In de Westerse 
geschiedenis zijn inderdaad herhaaldelijk op overleven gerichte 
bondgenootschappen gevormd doordat individuen, al dan niet namens een 
collectief, een eed van onderlinge bijstand zwoeren. Een dergelijk 
bondgenootschap stond bekend onder de Latijnse naam coniuratio: 
samenzwering. Ook en met name de grootste schepping van de 
middeleeuwse mens: de trotse, vrije stadsgemeenschap, was, zo betoogt 
Kropotkin terecht, bij uitstek een coniuratio, en wel, zoals hij met een

507 Zie het uitgebreide notenapparaat in: Kropotkin, Mutual Aid, Chapters V en VI, beide gewijd aan 
'Mutual Aid in the Mediaeval City'.
508 Voor Kropotkin's idealisering van de Middeleeuwen als uiteengezet in deze paragraaf, zie 
Mutual Aid, de Chapters V en VI (gewijd aan 'Mutual Aid in the Mediaeval City') alsook zijn uit 1897 
daterend tractaat: L'Etat -  Son Röle Historique.
509 Kropotkin, Mutual Aid, p. 169 e.v. (onderdeel van Chapter VI).
510 Zie bijvoorbeeld de uiteenzetting over het verstrekkende federatieve 'politïsche Einungswesen' 
in de middeleeuwen bij Otto Gierke, een illuster tijdgenoot van Kropotkin: Otto Gierke, Das 
deutsche Genossenschaftsrecht, Erster Band: Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft 
(Berlin, 1868), p. 457-637.
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welgekozen citaat voor ogen voert, een 'mutui adjutorii conjuratio': een 
samenzwering tot onderlinge hulp.511 Pas in een door staten 
gedomineerde wereld kregen 'samenzweringen' gaandeweg een negatieve 
klank. In de middeleeuwen werden ze positiever gewaardeerd: ze 
brachten orde in de chaos.

Kropotkin's enthousiasme voor gilden en aanverwante associaties 
voor'onderlinge hulp' uit het verleden kwam rechtstreeks voort uit de 
bewondering die hij koesterde voor de hulpverbanden die in zijn eigen tijd 
overal in het Westen konden worden ontwaard.512 Eind 19e eeuw wemelde 
het in Europa en de Verenigde Staten werkelijk van oude en nieuwe 
sociale verbanden waarin mensen konden samenwerken, verbanden die ik 
in het tweede deel 'corporaties' heb genoemd, en die ook door de 
tijdgenoot513 veelvuldig als corporations of Körperschaften werden 
aangeduid. Gemeenten, universiteiten, colleges en kerken konden als 
'corporaties' worden betiteld, evenzeer als de ontelbaar vele bedrijven, 
instellingen, en verenigingen, die in de tweede helft van de 19e eeuw voor 
werkelijk alle mogelijke doeleinden in het leven waren geroepen, en wier 
aantal rond 1900 steeds sneller leek toe te nemen.

11. Het verschil tussen middeleeuwse en moderne corporaties
De moderne, door vrije associatie gevormde sociale lichamen sloegen na 
1850 niet alleen Peter Kropotkin, maar ook vele andere denkers in hun 
ban. In Duitsland was het de jurist en historicus Otto von Gierke (1841- 
1921) die vanuit een groot enthousiasme voor de vrije verbanden van zijn 
eigen tijd naar het middeleeuws verleden wilde terugkijken.514

Gierke ontwaart in het verleden de voorlopers van onze 
hedendaagse vrij gevormde verenigingen515 naast zogeheten 
'heerschappij-verbanden' (herrschaftüche Verbande)516 waaruit in 
belangrijke mate de moderne staat zou groeien. De voorlopers van onze 
vrije hedendaagse corporaties waren, zo Gierke, in de middeleeuwen door 
vrije vereniging gevormde zogeheten 'genootschappen'

511 De 'mutui adjutorii conjuratio' op p. 178 van Mutual Aid. Kropotkin zat met zijn uiteenzettingen 
over de stad beslist op het juiste wetenschappelijke spoor, want ook in de moderne literatuur 
wordt de Middeleeuwse stad nog altijd als bondgenootschap, als 'coniuratio', voorgesteld; zie 
hiervoor in het bijzonder: Edith Ennen, Frühgeschichte der europaischen Stadt (Bonn, 1981).
512 Verbanden voor onderlinge hulp in zijn eigen tijd beschrijft Kropotkin enthousiast in Mutual Aid, 
de Chapters VII en VII, beide gewijd aan 'Mutual Aid Amongst Ourselves'.
513 Bijvoorbeeld door Frederic William Maitland, precies in het jaar 1900, in de door hem 
geschreven 'Introduction' van: Otto Gierke, Political Theories of the Middle Age, Frederic William 
Maitland transl. (Cambridge, 1900). Zie in het bijzonder pagina xii: "In the second half of the 
nineteenth century corporate groups of the most various sorts have been multiplying all the world 
over at a rate that far outstrips the increase of'natural persons', and a large share of all our 
newest law is law concerning corporations."
514 Gierke, Genossenschaftsrecht, Erster Band (Berlin, 1868), bijvoorbeeld Paragraaf 65 ('Das 
moderne freie Vereinswesen für politische, religiöse geistige, sittliche und sociale Zwecke'), met op 
p. 882: "Den Antheil welchen in Deutschland wie überail an den gewaltigen Kulturfortschritten der 
Gegenwart auf den Gebieten des politischen, geistigen und socialen Lebens das aus kleinen 
Anfangen in kurzer Frist zu einer Weltmacht erwachsene moderne freie Vereinswesen gehabt hat, 
wird erst die Zukunft genauer zu bestimmen im Stande sein. Das er ein bedeutender ist, steht 
heute schon fest."
515 Op. cit., p. 220-637.
516 Op. cit., p. 89-202.
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(Genossenschaften). Uiteraard zijn de genootschappen van de 
middeleeuwen niet zonder meer met onze moderne verenigingen te 
vergelijken. De oude genootschappen drukten loodzwaar op hun 
individuele leden, zo merkt Gierke op, hetgeen voor moderne 
verenigingsvormen niet geldt. Tegenwoordig immers is een al te 
verstikkende greep die een vereniging op haar leden zou willen uitoefenen 
noch voor de machtige staat, noch voor het vrijgevochten individu 
aanvaardbaar.517 Wat een middeleeuwse en een moderne vereniging wel 
degelijk verbindt, is volgens Gierke het feit dat ze beide als een 
corporatie, Körperschaft, aan te duiden zijn, dat wil zeggen: als een op 
vrije associatie berustend lichaam binnen het recht, als een "vereniging 
met zelfstandige rechtspersoonlijkheid".518

12. Gelijke waardering voor individu en collectief: G. H. Mead
De herwaardering van het collectief, en dan met name van de 
middeleeuwse corporatie, werd Kropotkin, Gierke en geestverwanten 
ingegeven door de onstuitbare ontwikkeling van de moderne corporatie na 
1880. Het radicale individualisme van de voorgaande honderd jaar paste 
simpelweg niet langer in een tijd van machtige staten en steeds groter, 
steeds talrijker corporaties. Toch hielden velen - en dan met name 
vermogenden - in de geest van Herbert Spencer vast aan het verouderd 
gedachtengoed. In Engeland wist R. H. Tawney in de eerste helft van de 
20e eeuw door middel van een drietal veel gelezen publicaties hard en 
effectief met de verouderde individualistische ideologie af te rekenen, en 
wel vanuit historisch perspectief.519 Tawney bracht in zijn boeken een 
verzoening tussen individu en collectief tot stand, die retorisch en 
historisch goed na te voltrekken is, maar een echt filosofisch fundament 
ontbeert. Dit fundament blijkt te vinden bij een tijdgenoot van Tawney: de 
Amerikaanse denker George Herbert Mead.

George Herbert Mead is er in geslaagd de voorliefde voor 
collectieven die zo tekenend is voor moderne conservatieven te verzoenen

517 Op. cit., p. 882, direct volgend op het citaat drie noten hiervoor: "Freilich fiel und fallt der 
freiwilligen Vereinigung unseres Jahrhunderts eine andere Aufgabe zu, als der ihr parallelen 
mittelalterlichen Einung. Denn wenn auf der einen Seite Gehalt und Umfang ihrer Wirksamkeit 
durch die unermeBliche Bereicherung der öffentlichen geistigen und sittlichen Interessen eine 
Erweiterung erfahren haben, so ist doch auf der andern Seite ihre Wirkungssphare deshalb enger 
begrenzt und ihre Zwangsgewalt über den Einzelnen deshalb minder intensiv weil die modernen 
Vereine nicht gleich den mittelalterlichen Einungen in einer organisations- und staatlosen 
Gesellschaft, sondern in einem kraftigen Staat und inmitten einer vielgliedrigen Kette engerer und 
weiterer öffentlicher Zwangsverbande stehen, und weil das Individuum nicht nur dem Staat 
sondern auch der selbstgewahlten Genossenschaft heute ungleich selbstandiger gegenübertritt als 
einst."
518 Op. cit., p. 5: "Unter'Genossenschaft' im engsten und technischen Sinne wird (...) jede auf 
freier Vereinigung beruhende deutschrechtliche Körperschaft, das heiBt ein Verein mit 
selbstandiger Rechtspersönlichkeit verstanden." Zie ook p. 6: "(...) gerade das Vorhandensein einer 
solchen [Rechts]Persönlichkeit [macht] den Verein zur 'Körperschaft' (...) und [unterscheidet] die 
'Körperschaft' von anderen Vereinen (...)''
519 R. H. Tawney, The Acquisitive Society (Londen, 1921); R. H. Tawney, Reiigion and the Rise of 
Capitalism. A historica! study (Londen, 1926); R. h. Tawney, Equaiity (Londen, 1931). Belangrijke 
elementen uit Tawney's denken heb ik reeds in het Tweede Deel naar voren gehaald (met name in 
de paragrafen 1 en 11-15 van het eerste hoofdstuk), en zal ik ook, verderop, in de hoofdstukken 7, 
8 en 9 van dit Derde Deel, nog naar voren halen.
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met de voor moderne progressieven kenmerkende verheerlijking van het 
zich vrij ontplooiende individu. Dit laat ik in het volgende hoofdstuk zien, 
maar niet na de persoon Mead hier kort nader te hebben voorgesteld; in 
Nederland is hij immers nagenoeg onbekend gebleven.

George Herbert Mead groeide op in een progressief milieu. Zijn 
vader doceerde religieuze retoriek en pastoraaltheologie aan Oberlin 
College, een school waar - een 'radicale' positie voor de tweede helft van 
de 19e eeuw - vrouwen zowel als negers welkom waren om onderwijs te 
volgen. Na het overlijden van vader Mead in 1881 doceerde ook moeder 
enkele jaren aan het college. George Herbert studeerde in 1883 af aan 
Oberlin. Na enkele stuurloze jaren begon hij in 1887 met voorgezette 
studies aan de universiteit van Harvard. Een jaar lang volgde hij college 
bij de filosoof Josiah Royce (1855-1916), een leerling van de grote 
Amerikaanse filosofen William James (1842-1910) en Charles Sanders 
Peirce (1839-1914). Daarna koos Mead voor een vervolgstudie in de 
fysiologische psychologie. Van grote invloed op zijn denken was William 
James, die niet alleen als filosoof, maar ook als psycholoog roem 
vergaarde. Waarschijnlijk was het James die Mead adviseerde of zelfs 
preste om zijn studies voort te zetten in Duitsland, de bakermat van de 
experimentele psychologie. De winter van 1888-89 bevond Mead zich in 
ieder geval in Leipzig, en wel studerend bij de grondlegger der 
experimentele psychologie, Wilhelm Wundt (1832-1920). Een jaar later 
verbleef Mead aan de universiteit van Berlijn, alwaar hij studeerde bij 
Wilhelm Dilthey (1833-1911), de befaamde theoreticus der 
Geisteswissenschaften, bij de psycholoog Hermann Ebbinghaus (1850- 
1909), de pedagoog Friedrich Paulsen (1846-1908), en bij Gustav 
Schmoller (1838-1917) de econoom die als 'kathedersocialist' stevig 
staatsingrijpen ten bate van de zwakkeren in de samenleving bepleitte. In 
1891 ging Mead in op een aanbod van de universiteit van Michigan in Ann 
Arbor om filosofie en psychologie te komen doceren; zonder zijn doctoraat 
af te ronden keerde hij naar de V.S. terug. In Ann Arbor trof Mead de 
progressieve denker John Dewey als collega (1859-1952); een 
levenslange professionele en vriendschappelijke relatie tussen de twee 
begon. In 1894 kreeg Dewey aan de universiteit van Chicago de leerstoel 
filosofie aangeboden. Dewey accepeerde, en bepleitte met succes dat 
Mead hem mocht volgen. In Chicago verdiepten Dewey en Mead zich 
samen in vraagstukken rakende aan filosofie, psychologie en pedagogiek. 
Ze konden daarbij beschikken over een state of the art psychologisch 
laboratorium, geënt op de grensverleggende laboratoria van Duitsland. Bij 
wetenschappelijke interesses alléén bleef het niet: Dewey en Mead 
commiteerden zich in Chicago als sprekers aan het controversiële sociale 
project Huil House. Aldaar raakten zij bevriend met de drijvende kracht 
achter het project: Jane Addams (1860-1935), de grondlegster van het 
sociaal werk in Amerika. In Huil House bleef vrijwel geen sociaal thema 
onbesproken; het was een ontmoetingsplaats voor wetenschappers en 
kunstenaars, alsook anarchisten, marxisten, socialisten en 
vakbondslieden.
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In de tien jaar dat Dewey te Chicago verbleef, werkte Mead innig 
met hem samen. De vrienden brachten, in samenwerking met andere 
getalenteerde wetenschappers, aan de universiteit van Chicago zoiets als 
een eigen 'pragmatische school' tot stand. Centraal in de belangstelling 
van de school stonden geschiedenis en evolutie alsmede het menselijk 
intellect, opgevat als een oplossingsgericht instrument, en dit dan tegen 
de achtergrond van een door alle participanten diep beleefde wens om de 
samenleving verder te democratiseren door middel van, onder meer, 
onderwijs en opvoeding.

Mead's reputatie is ten opzichte van de grote faam die zijn vriend 
Dewey ten deel is gevallen altijd beperkt gebleven. Voor een deel is dit te 
verklaren uit het feit dat Dewey zijn leven lang talloze boeken en artikelen 
heeft gepubliceerd, terwijl Mead er voor terugschrok om zijn gedachten in 
langere exposé's vast te leggen. Mead's oeuvre bestaat voornamelijk uit 
aantekeningen, tijdens zijn college's gemaakt door studenten, en pas na 
zijn overlijden in 1931 door de universiteit van Chicago gepubliceerd. Als 
belangrijkste werk gelden de aantekeningen van een reeds in 1900 door 
hem begonnen cursus sociale psychologie, die na na 1910 in zijn 
docentschap steeds meer aan betekenis won.520 Aan deze aantekeningen 
heeft Mead zijn reputatie vooral te danken. Het is namelijk in deze cursus 
dat hij zich ten doel stelt om aan te tonen dat de samenleving aan het 
individu voorafgaat, zoals het geheel aan een deel, en dat het deel, het 
individu, verklaard dient te worden uit het geheel van de samenleving, en 
niet andersom, zoals dat in de verouderde individualistische filosofie 
gebruikelijk was.521 Slechts langzaam begint de volle betekenis van Mead 
door te dringen, onder meer doordat in onze tijd eindelijk vroege artikelen 
en geschriften van zijn hand in boekvorm beginnen te verschijnen.522

Zoals gezegd is George Herbert Mead er in geslaagd de voorliefde 
van moderne conservatieven voor collectieven te verzoenen met de 
progressieve verheerlijking van het zich vrij ontplooiende individu. In het 
volgende hoofdstuk maak ik dit nader inzichtelijk door te laten zien dat 
Mead als het ware het denken van een oervader van het progressieve 
denken: Adam Smith, verbindt met dat van een grondlegger van het 
conservatieve denken: Johann Gottfried Herder.

520 George H. Mead, Mind, Self& Society from the Standpoint o f a Social Behaviorist, edited, with 
introduction, by Charles W. Morris (Chicago, 1934).
521 Zie paragraaf 1: 'Social Psychology and Social Behaviorism', van: Mead, Mind, Self& Society, 
ed. Morris.
522 Zie met name: George Herbert Mead, Essays in Social Psychology, edited with an introduction 
by Mary Jo Deegan (New Brunswick, New Yersey, 2001). De door Deegan uitgegeven band bevat 
een complete bibliografie van Mead's werken, alsmede (op p. xv-xxv m.n.) een biografische schets 
van haar hand, waarop ik deze paragraaf gebaseerd heb.
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HOOFDSTUK 3 
De verzoening van individu en collectief in de filosofie van George 
Herbert Mead (1863-1931)

1. Adam Smith over de blik van de Ander
Adam Smith (1723-1790) is vooral befaamd als grondlegger van de 
moderne economie. Minder bekend is zijn moraalfilosofie: The Theory of 
Moral Sentiments. Dit boek werd voor het eerst gepubliceerd in 1759, en 
door Smith in de loop van zijn leven herhaaldelijk herzien; nog in het jaar 
van zijn dood, 1790, verscheen een substantieel herziene zesde editie van 
het werk, die inmiddels als de definitieve wordt beschouwd.523 Centraal in 
Smith's Theory staat 'sympathy'.524

Smith stelt dat 'mede-gevoel' [fellow-feeling: sympathy) soms kan 
worden overgedragen (transfused) zonder enige tussenkomst van de 
rede, maar tekent daarbij wel meteen aan dat dit alleen het geval is bij 
enkele welbepaalde passies zoals vreugde en verdriet, en zelfs dan alleen 
in beperkte mate.525 Voor Smith valt 'sympathy' uiteindelijk zo'n beetje 
samen met 'compassion'. En compassie, zij berust volgens hem geheel op 
het vermogen dat wij mensen hebben om ons door verbeeldingskracht 
(imagination) in de situatie van een ander in te leven: om ons voor te 
stellen wat wij in zijn plaats zouden voelen, uitgaande van wat wij ooit zelf 
hebben beleefd en ervaren.526

523 De moderne standaard editie van The Theory of Moral Sentiments is die van D.D. Raphael en 
A.L. MacFie (Oxford, 1976), in de Glasgow Edition van de werken van Adam Smith. Raphael en 
Macfie nemen de zesde editie van de Theory als basis van hun uitgave; zie voor hun 
beweegredenen in de bewuste uitgave (Oxford, 1976) de 'Introduction', p. 15-20 en 46-52.
524 Het boek begint dan ook met een hoofdstuk getiteld: ’Of Sympathy'.
525 Adam Smith, Moral Sentiments, editie Raphael and MacFie, Part 1, Section 1, Chapter 1, de 
nummers 6 t/m 10; zie vooral p. 11: *[No. 6] Upon some occasions sympathy may seem to arise 
merely from the view of a certain emotion in another person. The passions, upon some occasions, 
may seem to be transfused from one man to another, instantaneously, and antecedent to any 
knowledge of what excited them in the person principally concerned. Grief and joy, for example, 
strongly expressed in the look and gestures of any one, at once affect the spectator with some 
degree of a like painful or agreeable emotion. A smiling face is, to every body that sees it, a 
cheerful object; as a sorrowful countenance, on the other hand, is a melancholy one. [No. 7] This, 
however, does not hold universally, or with regard to every passion. There are some passions of 
which the expressions excite no sort of sympathy, but before we are acquainted with what gave 
occasion to them, serve rather to disgust and provoke us against them."
526 Op. cit., Part 1, Section 1, Chapter 1, nummer 2 (nadat in nummer 1 "pity or compassion" is 
geïntroduceerd); zie met name p. 9: ”[No. 2] As we have no immediate experience of what other 
men feel, we can form no idea of the manner in which they are affected, but by conceiving what 
we ourselves should feel in the like situation. Though our brother is upon the rack, as long as we 
ourselves are at our ease, our senses will never inform us of what he suffers. They never did, and 
never can, carry us beyond our own person, and it is by the imagination only that we can form any 
conception of what are his sensations. Neither can that faculty help us to this any other way, than 
by representing to us what would be our own, if we were in his case. It is the impressions of our 
own senses only, not those of his, which our imaginations copy. By the imagination we place 
ourselves in his situation, we conceive ourselves enduring all the same torments, we enter as it 
were into his body, and become in some measure the same person with him, and thence form 
some idea of his sensations, and even feel something which, though weaker in degree, is not 
altogether unlike them. His agonies, when they are thus brought home to ourselves, when we have 
thus adopted and made them our own, begin at last to affect us, and we then tremble and shudder 
at the thought of what he feels.".
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Het inlevingsvermogen waarmee we als mensen begiftigd zijn, stelt 
ons volgens Smith527 in staat om onszelf te beoordelen. Alleen door onze 
eigen situatie met de ogen van een ander te bezien, kunnen we er afstand 
toe verkrijgen. Willen we weten of we mooi zijn of goed, dan moeten we 
onszelf verplaatsen in een ander en ons trachten voor te stellen hoe wij, 
als wij in zijn schoenen zouden staan, onze persoon, ons gedrag, onze 
eigen uitlatingen zouden beoordelen. Bij een dergelijke beoordeling, aldus 
Smith, verdeel ik mijzelf in twee personen: aan de ene kant ben ik een 
toeschouwer, ben ik de persoon dus waarin ik mijzelf verplaats, aan de 
andere kant blijf ik als handelende persoon mijzelf. Smith noemt528 de 
'onpartijdige toeschouwer' in ons binnenste ook wel ons 'geweten', of'de 
man in onze borst', ja 'de grote rechter'.

Als Smith het in zijn boek over zelfbeheersing heeft, komt hij tot 
een verrassend moderne opvatting van het menselijk geweten als zijnde 
een 'verinnerlijkt oordeel van buitenaf'. Het inlevingsvermogen, zo 
redeneert Smith namelijk529, brengt ons ertoe om de uitstorting van 
heftige gevoelens te matigen of zelfs te onderdrukken. We kunnen immers 
anticiperen op de wijze waarop toeschouwers naar ons optreden kijken, 
en we weten bovendien uit eigen ervaring dat al te heftige 
gevoelsuitstortingen niet tot medegevoel, maar tot een schrikreactie 
aanleiding geven: in plaats van met ons te sympathiseren, slaat een 
ander bij een al te heftig vertoon van emoties simpelweg dicht. We 
hebben dus te leren om onze gevoelens enkel in afgezwakte, sympathie 
opwekkende vorm te tonen. Welnu: de mens die het meest in staat blijkt 
om onder alle omstandigheden zijn gevoelsuitstortingen te matigen, de 
mens die steeds zijn kalmte en rust bewaart, hij is degene die, in Smith's 
opvatting, het best naar zichzelf kan kijken met de blik van de 
'onpartijdige toeschouwer'.

Smith ziet graag dat wij de 'onpartijdige toeschouwer' tot een 'man 
in onze borst' verinnerlijken, maar waarschuwt er wel voor dat de 
'toeschouwer' niet gedijt als we te weinig met levende mensen omgaan. 
Scherpzinnig stelt Smith vast dat we in afzondering geneigd zijn om onze 
goede daden te overdrijven, net als het vermeend onrecht dat ons zou 
zijn aangedaan; juist dan, zo meent hij, is het zaak om onze afzondering 
te verruilen voor een goed gesprek met een vriend of liever zelfs nog een 
vreemdeling, want "de man in de borst, de abstracte en ideeële 
toeschouwer van onze gevoelens en handelwijze, dient vaak gewekt en op 
zijn plicht gewezen te worden door de aanwezigheid van een werkelijke 
toeschouwer: en het is altijd van die toeschouwer van wie we de minste 
sympathie en toegeeflijkheid mogen verwachten, dat we de meest 
volledige les in zelfbeheersing kunnen leren. 'S30

527 Op. cit., Part 3, in het bijzonder de Chapters 1 t/m 3.
528 Op. cit., Part 3, Chapter 2, nummer 32, met op p. 130 de volgende passage (na "consciences" 
in het meervoud): "the (...) impartial and well-informed spectator, (...) the man within the breast, 
the great judge and arbiter of (...) conduct.".
529 Op. cit., Part 3, Chapter 3, nummers 22-25; 34-35; 38-40; in eenzelfde zin ook Part 3, Chapter 
2, nummer 32.
530 Op. cit.. Part 3, Chapter 3, nummer 38, p. 153-154: "The man within the breast, the abstract 
and ideal spectator of our sentiments and conduct, requires often to be awakened and put in mind
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2. 'Moral sentiments': het individu bevrijd van custom and fashion
Als Smith in zijn vertoog de eigenlijke moraal nadert531, stelt hij dat wij 
mensen euveldaden afkeuren omdat anderen om ons heen dat ook doen. 
Dit inzicht voert hem evenwel niet naar de opvatting dat wij onze morele 
oordelen blijkbaar altijd in eerste instantie ontlenen aan de sociale 
verbanden waarvan wij deel uitmaken. Bij Smith is de kennelijke 
overeenkomst die meerdere mensen in de afkeuring van bepaald gedrag 
vertonen niet zozeer een sociaal gegeven, als wel een uiting en tevens 
bevestiging van morele gevoelens, waartoe ieder voor zich, vanuit zijn 
'natuur', toegang zou hebben.

Volgens Smith532 voeren 'natuurlijke morele sentimenten' de mens 
naar algemeen geldige gedragsregels die echt algemeen zijn.533 Het is 
belangrijk om vast te stellen dat de gedragsregels waar Smith het over 
heeft onder geen beding mogen worden verward met de voor menselijke 
collectieven kenmerkende zeden of modes. Aan custom and fashion komt, 
wat Smith betreft als het om de moraal gaat maar een zeer beperkte, en 
in veel gevallen ook nog eens weinig verheffende werking toe.534 De grote 
afstand die Smith tot custom and fashion wil bewaren is, gegeven de kern 
van zijn morele theorie, alleszins te begrijpen. Indien wat 'goed' en 
'slecht' is wordt ingegeven door de 'stem van de natuur' die ieder 
zelfstandig individu 'in zichzelf' kan vernemen, dan mag er geen ruimte 
hoegenaamd bestaan voor een collectief vastgestelde, en dus arbitraire 
maatstaf van goed en kwaad, een maatstaf die, mens-gemaakt, van onze 
'natuurlijke morele sentimenten' zou kunnen aftvijken.

3. De blik van de Ander en de horizon van het collectief
Eigenlijk is Smith's morele positie, gezien al hetgeen hij over sympathie 
uiteen weet te zetten, enigszins verrassend te noemen. Immers: is het zo 
dat wij door ons inlevingsvermogen in staat worden gesteld om onszelf te 
beoordelen, is is het zo, daarbij, dat wij het oordeel van buiten onszelf 
geplaatste anderen altijd nodig hebben - ligt het dan niet voor de hand 
om te concluderen dat wij mensen, zeker in onze jonge jaren, volledig 
worden gevormd door de sociale verbanden waarvan we deel uitmaken? 
Vanuit Smith's redeneringen over sympathie zouden we werkelijk kunnen 
uitkomen bij de opvatting dat het menselijk individu zich door de werking 
van zijn inlevingsvermogen de opvattingen en omgangsvormen - de

of his duty, by the presence of the reai spectator: and it is always from that spectator, from whom 
we can expect the least sympathy and indulgence, that we are likely to learn the most complete 
lesson of self-command.".
531 Voor deze alinea, zie in het op. cit.: Part 3, Chapter 4, de nummers 7 tot en met 11. Dit is zo'n 
beetje de kern van de 'theory of moral sentiments'. In nummer 7 laat Smith (p. 159) het oordeel 
van anderen ('every body around us') in zoverre een rol spelen, dat het soms bevestigt ('confirms') 
wat ons natuurlijk gevoel ('our natural sense') ons reeds heeft ingegeven.
532 Op. cit., Part 3, Chapter 6, nummer 9.
533 Dat de meeste gewone stervelingen de betreffende sentimenten alleen in sterk afgetrokken 
vorm gewaar worden, is volgens Smith niet echt een probleem: voor de grote massa (the bulk of 
mankind) volstaat het volgen van ingeburgde gedragsregels (established rules of behaviour). Zie in 
het op. cit.: Part 3, Chapter 5, nummer 1, met 'the bulk of mankind' op p. 163 en 'the established 
rules of behaviour1 op p. 162.
534 Op. cit., Part 5, Chapter 2, in het bijzonder de nummers 1 en 2.
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mores, de zeden - van een collectief eigen maakt. Bij die opvatting komen 
we zeker uit als we eenmaal kennis hebben genomen van de inzichten die 
Smith's tijdgenoot Herder over het belang van 'beperkte horizonten' heeft 
geformuleerd.

4. Het belang van een beperkte horizon: Johann Gottfried Herder
Niet alleen Adam Smith dacht in de 18e eeuw na over 'sympathie'. Ook 
andere denkers hielden zich intsensief met het verschijnsel bezig. Zo 
bijvoorbeeld de Duitse wijsgeer Johann Gottfried Herder (1744-1803). In 
zijn pogingen om de condition humaine te doorgronden, vroeg hij 
nadrukkelijk aandacht voor het menselijk vermogen tot medeleven, door 
hem als 'Theilnehmung' betitteld. Er is geen wezen, aldus Herder535, dat 
door de natuur zo tot medegevoel is ingericht als de mens. De mens kan 
zich, naar anologie met de Godheid, in vrijwel ieder schepsel verplaatsen 
(in jedes Geschöpf setzen) en ermee meevoelen (mit ihm empfinden), en 
dat dan tot een hoogte die de mens nog juist kan uithouden zonder zelf 
ten onder te gaan. Welsprekend zet Herder uiteen hoezeer het een mens 
door de ziel kan snijden als een boom wordt geveld of als een dier gedood 
of ontleed wordt. Uiteraard wordt het menselijk medegevoel het 
nadrukkelijkst aangesproken door leden van de eigen soort. Dat gaat zelfs 
zo ver, dat onze sympathie nog uitgaat naar een overledene. Bij een 
begrafenis, zo schetst Herder in dit verband indringend, wordt de kilte van 
het graf die de dode zelf niet kan ervaren, des te sterker gevoeld door de 
aanwezigen, die als het ware in zijn plaats huiveren.

Let wel: menselijke 'sympathie' is volgens Herder een zuiver 
lichamelijk verschijnsel. Ons 'sympathetisch' geschapen lichaam, zo stelt 
hij536, vibreert met de ons omringende wereld mee zonder enige 
tussenkomst van de rede (Vernunft). Sympathie blijft bij Herder dus 
beperkt tot een soort van lichamelijke 'aansteking'. De afstand die Herder 
tot de 'Vernunft' zoekt, typeert zijn denken ook als het om andere thema's 
gaat: bijvoorbeeld en met name als hij een poging doet om mens en dier 
te vergelijken. Ik leg dit iets nader uit, omdat we hiermee tot de kern van 
Herder's conservatisme komen.

535 Zie: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit vort Johann Gottfried Herder (Riga 
und Leipzig, 1785), p. 264-265: "Da auGer der mittheilenden Liebe alle andere zartlichen Affekten 
sich mit der Theilnehmung begnügen: so hat die Natur den Menschen unter allen Lebendigen zum 
theilnehmendsten geschaffen, weil sie ihn gleichsam aus allem geformt und jedem Reich der 
Schöpfung in [264-265] dem VerhaltniB ahnlich organisirt hat, als er mit demselben mitfühlen 
sollte. Sein Fiberngebaude ist so elastisch fein und zart, und sein Nervengebaube so verschlungen 
in alle Theile seines Vibrirenden Wesens, daB er als ein Analogen der alles durchfühlenden Gottheit 
sich beinah in jedes Geschöpf setzen und gerade in dem Maas mit ihm empfinden kann, als das 
Geschöpf es bedarf und sein Ganzes es ohne eigene Zerrüttung, ja selbst mit Gefahr derselben, 
leidet." Deze passage is in de moderne, tekstkritische uitgave van Wolfgang Pross, Johann 
Gottfried Herder, Werke, Band III/l (München, 2002) te vinden op p. 144. Voor het in mijn 
uiteenzetting verder volgende over bomen, dieren, en de aanblik van een overledene: de editie 
Riga und Leipzig 1785 p. 265-266, of de editie München 2002 p. 144-145.
536 Ideen (Riga und Leipzig, 1785), p. 266: "So sympathetisch webte die allgemeine Mutter, die 
alles aus sich nahm und mit allem in der innigsten Sympathie mitfühlet, den menschlichen Körper. 
Sein vibrirendes Fibernsystem, sein Theilnehmendes Nervengebaude hat des Aufrufs der Vernunft 
nicht nöthig; es kommt ihrzuvor, ja es setzet sich ihroft machtig und widersinnig entgegen." Deze 
passage is in de uitgave van Wolfgang Pross (München, 2002) te vinden op p. 145.
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Herder stelt537 dat het dier vanaf zijn geboorte opgesloten zit in een 
beperkte kring, waarin het leven en sterven zal. In die kring heeft het dier 
een beperkte taak te verrichten, waarop het met heel zijn organisme, met 
al zijn zintuigen en met zijn volledige verbeeldingskracht is gericht. In zijn 
enge sfeer neemt het dier, de ingeboren aanwijzingen van de natuur 
volgend, een vaste vorm aan. Alle exemplaren van dezelfde diersoort 
herhalen over oneindig veel generaties steeds vrijwel dezelfde 
levensvorm, zonder dat een generatie, laat staan een individueel 
exemplaar van de soort, daarin bewust veel variatie aanbrengen kan. Met 
de mens is het volgens Herder anders gesteld. Zijn levensvorm ligt niet 
vast.538 De mens kan zich nu eens als Grieks wijsgeer, dan weer als 
Romeins soldaat, nu eens als Duits ridder, dan weer als Frans hoveling 
gestalte geven. Maar let wel, zo geeft Herder aan539: zonder de 
bescherming van een beperkte kring kan ook de mens, net als het dier, 
niet werkelijk een vaste vorm aannemen. Het is het menselijk collectief 
van met name een volk ofwel natie, en historisch gezien, ook van een 
gilde, klooster of stand, dat voor individuen een "kring" schept: een 
"horizon" waarbuiten het niet hoeft te kijken.540 Vast verworteld in een 
kring, of dat nu die van een handwerkersgilde of die van de ridderstand 
was, verwierf bijvoorbeeld de middeleeuwse mens kracht, trots en 
zelfvertrouwen.541 Enfin: Herder's beeld van de mens als een wezen dat 
vast verworteld is in een beperkte kring, zijn blik beperkt door de horizon 
van een gemeenschap, het lijkt niet ver af te staan van wat Frans de 
Waal542 de 'sociale kooi' heeft genoemd: de 'kooi' waarin primaten zowel 
als primitieve mensen leven.

537 Zie de Abhandlung über den Ursprung der Sprache (etc.) von Herrn Herder (Berlin, 1772), 
Erster Theil, Erster en Zweiter Abschnitt. Voor het woordgebruik van 'kring' en 'sfeer' bij Herder in 
deze Abhandlung zie bijvoorbeeld p. 32, waar het heet: "Jedes Thier har seinen Kreis in den es von 
der Geburt an gehört, gleich eintritt, in dem es lebenslang bleibet, und stirbt", alsook p. 34, waar 
Herder schrijft: "Der Mensch hat keine so einförmige und enge Sphare, wo nur eine Arbeit auf ihm 
Warte".
538 Over de 'vrije levensvorm' van de mens zie ook, naast de Abhandlung, ook in het uit 1785 
stammende Zweiter Teil van Herder's Ideen het Neuntes Buch, de Erster Abschnitt; in de editie 
Wolfgang Pross (München, 2002) gaat het om p. 306-314.
539 In het fel tegen Franse Verlichte denkers gerichte boek Auch eine Philosophie der Geschichte 
zur Bildung der Menschheit. Beytrag zu vielen Beytragen des Jahrhunderts (z.pl., 1774). Zie in dat 
werk met name de Erster en Zweiter Abschnitt.
540 Zie: 'Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit. Beytrag zu vielen 
Beytragen des Jahrhunderts', p. 475-586 van J. G. Herder, Samtliche Werke, Band V, Bernard 
Suphan Hrsg. (Berlin, 1891), met Herder's verheerlijking van de noodzakelijk beperkte en 
beperkende 'Horizon' van een afgepaalde 'Kreis' op p. 510: "[Die Natur] legte [dem Menschen] 
Anlagen von Mannichfaltigkeit ins Herz, nun einen Theil der Mannichfaltigkeit im Kreise um uns, 
uns zu Handen: nun maBigte sie den Menschlichen Bliek, daB nach einer kleinen Zeit der 
Gewohnheit ihm dieser Kreis, Horizont wurde -  nicht drüber zu blieken: kaum drüber zu ahnden! 
Alles was mit meiner Natur noch gleichartig ist, was in sie aBimilirt werden kann, beneide ich, 
strebs an, mache mirs zu eigen; darüber hinaus hat mich die gütige Natur mit Fühllosigkeit, Kalte 
und Blindheit bewaffnet; sie kann gar Verachtung und Eckel werden."
541 In het op. cit. verheerlijkt Herder de middeleeuwen in zekere zin, op p. 524-529. Sprekend is 
een passage p. 525 waarin hij andermaal de kracht van een afgesloten 'kring' viert: "Die rohen 
Zünfte und Freiherrlichkeiten, machten Ritter und Handwerksstolz, aber zugleich Zutrauen aus 
sich, Festigkeit in seinem Kreise".
542 Zie paragraaf 9 van het voorgaande hoofdstuk.
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5. De inzichten van Smith en Herder door Mead verbonden
Combineren we Smith's redeneneringen over sympathie met Herder's 
opvattingen over het belang van 'beperkte horizonten', dan kunnen we tot 
een verhelderend inzicht komen. Een menselijk individu, zo heet het dan, 
wordt door zich steeds opnieuw in de plaats van anderen in een collectief 
in te denken, in zijn doen, laten en denken aan die anderen gelijkvormig: 
hij neemt plaats in hun kring, en aanvaardt de horizon van het collectief 
als de zijne. Dit inzicht nu is in de 20e eeuw uitgewerkt door George 
Herbert Mead. Als filosoof en sociaal psycholoog wist Mead het 
Angelsaksische en het Duitse denken op een geheel eigen wijze te 
verbinden, steeds trouw blijvend aan de progressieve opvattingen die hij 
deelde met zijn ouders, leermeesters, studenten en vrienden.

6. George Herbert Mead over het Zelf en de Algemene Ander
Er kan geen sprake van zijn, aldus George Herbert Mead543, dat de mens 
zich van het dier onderscheidt omdat hij, als individu, op mysterieuze en 
bovennatuurlijke wijze met een 'ziel' of met 'geest' zou zijn toegerust. 
Neen: de mens onderscheidt zich van lagere dieren doordat hij, als lid van 
een sociaal verband, zichzelf een object kan worden. Het menselijk 
individu kan de houdingen aannemen die andere individuen ten opzichte 
van hem hebben: het kan zich verplaatsen in het perspectief van de 
anderen, en zo zichzelf door hun ogen zien. Het is op deze wijze dat het 
individu een 'Zelf' ontwikkelt. Het Zelf is, met andere woorden, in eerste 
instantie altijd een sociaal product.

Voor zijn ontstaan is het Zelf afhankelijk van de individuele 
perspectieven die andere leden van de groep innemen, maar voor zijn 
verdere ontwikkeling is het afhankelijk van wat Mead noemt een 
'gegeneraliseerd groepsperspectief. Alle individuele houdingen die 
benodigd zijn voor de sociale handelingen waarmee mijn groep staat of 
valt, kan ik generaliseren tot een 'Algemene Ander' (generalized other), 
wiens perspectief ik innemen kan. Hoe beter ik kan generaliseren, dat wil 
zeggen: hoe meer ik mij in het algemene groepsperspectief verplaats, des 
te beter - abstracter - kan ik volgens Mead denken en spreken. Ik heb 
dan een uitstekend in de groep verankerd Zelf, ben in staat om een 
bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen waarmee de groep 
wordt geconfronteerd,544 en kan als denkend individu zelfs gaan proberen 
om veranderingen in mijn groep te bewerkstelligen.545

In zekere zin, aldus Mead, heb ik zoveel Zelven als er groepen zijn 
waarvan ik deel uitmaak en is een 'samengestelde persoonlijkheid' 
normaal. Over het algemeen vormt een individu in een samenleving van 
enige complexiteit evenwel een groter, samenhangend Zelf: een 
samenhangende persoonlijkheid, waarin de verbanden die tussen de 
diverse groepen in de samenleving bestaan, worden weerspiegeld.546

543 Zie voor deze paragraaf: Mead, Mind, Self & Society, ed. Morris, part III ('The Seif'); op enkele 
cruciale punten geef ik nog nadere noten.
544 Op. cit., p. 154-156.
545 Op. cit., p. 167-168.
546 Op. cit., p. 142-144.
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7. The Me en the I  -  het menselijk individu, gebonden én vrij
De 'Algemene Ander' van Mead, zoveel zal duidelijk zijn, ligt dicht bij 'de 
man in de borst' van Adam Smith. Waar Mead boven Smith uit gaat, is in 
de indringende wijze waarop hij inzichtelijk maakt dat zowel het 
bewustzijn als de moraal van een individu altijd groepsgebonden zijn.

Iedere menselijke gemeenschap heeft volgens Mead547 een 
verzameling van betekenisvolle symbolen, gebaren en houdingen die door 
alle leden samen worden bezeten, of zeg maar: 'samen geweten'. In zijn 
oorspronkelijke vorm is het bewustzijn van ieder individu werkelijk niets 
anders dan het 'mede-weten' (de 'con-scientia') van deze, voor het 
gezamenlijk handelen onmisbare verzameling. Het is in een groep dat het 
individu met anderen gebaren, houdingen en symbolen ontwikkelt, het is 
in de groep dat het tot bewustzijn komt. Mead is zeer expliciet548: de 
groep constitueert een gemeenschappelijke wereld voor de mensen die er 
in leven. De groep bepaalt wat objecten zijn en wat ze betekenen; de 
groep ook bepaalt welke reacties op welke momenten bij welke objecten 
gepast zijn.

De complexe samenhang van al die gebaren, houdingen, en 
betekenissen die de handelingen van een groep mogelijk maken, is het 
weefsel waaruit bij mij, als lid van die groep, mijn Zelf is samengesteld. 
Als ik mij dit complexe samenstel via de 'Algemene Ander' eigen maak, 
neem ik over wat Mead549 de morale van de groep noemt. Denk overigens 
niet dat ik als individu volledig aan die morale gebonden zou zijn. Als een 
set van houdingen die ik met een groep deel, maakt de morale, in Mead's 
terminologie550 het 'Mij' uit: the 'me'. De gedeelde houdingen, met alles 
wat zij aan gebaren, symbolen, betekenissen en dergelijke mede 
veronderstellen, vormen mijn bewustzijn, mijn zelfbewustzijn. Maar let nu 
op: houdingen neem ik over van de groep waarvan ik deel uitmaak, dat 
staat vast, maar of ik in een gegeven situatie ook daadwerkelijk tot de 
gewenste voltooiing van een passende houding in de vorm van een actie 
kom, dat staat niet vast; dat moet blijken, steeds opnieuw. Alleen de 
houdingen die ik daadwerkelijk in acties omzet, maken uit wat Mead mijn 
'Ik' wil noemen: the 'I'. Aangezien ik als individu bij voortschrijdende 
beschaving van steeds meer groepen deel ga uitmaken, stel ik mijn 'Ik' 
als het ware samen uit het menu van 'Me's' dat die groepen mij 
aanreiken, ja, ik kan er in een bepaalde fase van beschaving als individu 
zelfs toe overgaan om houdingen die in onbruik zijn geraakt of dreigen te

547 Zie voor deze paragraaf in het op. cit. vooral Part II ('MindO en Supplement II ('The Biological 
Individual').
548 Op. cit., de paragrafen 9 ('The Vocal Gesture and the Significant Symbol'), 10 ('Thought, 
Communication, and the Significant Symbol'), 11 ('Meaning') en 17 ('The Relation of Mind to 
Response and Environment'); zie in het bijzonder p. 71, 73, 83-85, 87 e.v., 125 e.v., 130. Niet 
alleen door mensen gemaakte objecten -  huizen, gereedschappen, kledij -  maar ook en vooral 
natuurlijke objecten krijgen in de groepsgewijs gedeelde ervaringswereld betekenis. Hoe wij 'de 
natuur' ofwel de natuurlijke objecten beleven, is (zie p. 112 en 131) grotendeels van sociale 
processen afhankelijk.
549 Op. cit., p. 157-162.
550 Op. cit., paragraaf 22 ('The 'I' and the 'Me").
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raken, nadrukkelijk te 'redden' door ze opnieuw in handelingen tot 
werkelijkheid te brengen.

Mead hecht sterk aan de vrijheid die voor mij als individu ontstaat 
op het grensvlak dat ieder 'Me' met mijn 'I' heeft. De steeds betere 
benutting van die vrijheid, door steeds meer mensen: de voortschrijdende 
'individualisering' van de mensheid met andere woorden, is volgens hem 
de weg waarlangs de evolutie wordt voltooid.

8. Evolutie als verruiming van de menselijke bewustzijnshorizon
In de natuurlijke evolutie van de mens is volgens Mead een ontwikkeling 
van het menselijk samenleven begrepen: een sociale evolutie. Zodra in 
het proces van sociale evolutie eenmaal Zelven zijn ontstaan, zo stelt 
hij551, loopt de sociale evolutie gelijk op met de evolutie van het menselijk 
Zelf.

De evolutie van het Zelf laat zien hoe het menselijk individu ten 
opzichte van zijn gemeenschap een steeds verder gaande, zij het ook 
nooit volledige, mate van zelfstandigheid verwerft. In een primitieve 
gemeenschap is het Zelf van de mens, aldus Mead552, sterker door de 
sociale werkelijkheid bepaald dan het Zelf van een mens die in een 
beschaafder gemeenschap van later tijd leeft. Het is, zo zou ik willen 
zeggen, een proces van eeuwen geweest om te geraken van de primitieve 
situatie waarin voedsel, kleding en zelfs sexuele omgang welhaast tot 
barstens toe overladen waren met voor alle gemeenschapsleden even 
onontkoombare betekenissen, tot aan de hedendaagse toestand, waarin 
een individu kan besluiten om 'ouderwetse' grammofoonplaten als zijn 
enige muziekmedium te kiezen en alle dagen, bij alle gelegenheden in een 
driedelig pak te verschijnen, zonder veel meer dan een milde verbazing bij 
zijn medeburgers te veroorzaken.

Wat ik belangrijk vind om vast te houden, is dat volgens Mead het 
menselijk individu in de loop der tijden weliswaar een steeds verregaander 
vrijheid en zelfstandigheid heeft verworven, maar dat het daarbij altijd, 
altijd binnen de grenzen van groepswerelden is gebleven, hoe ver het die 
ook wist op te rekken.553 Om het in termen van De Waal te gieten: de 
mens leeft altijd in een 'sociale kooi', alleen, zo voeg ik daar op basis van 
Mead aan toe: de mens kan de wanden van zijn kooi zo ver wegduwen, 
dat hij de tralies ervan nauwelijks nog waarneemt. De kooiwanden komen 
bij voortgeschreden evolutie, om een term aan de voorgaande paragrafen

551 Op. cit., p. 227.
552 Op. cit., p. 221.
553 Een belangrijke rol bij de ontwikkeling van individualiteit speelt, volgens Mead, het fenomeen 
van 'innerlijke conversatie'. Juist bij dit fenomeen wordt goed inzichtelijk dat de grenzen van de 
groep door het individu ver kunnen worden opgerekt, maar nimmer doorbroken. De redenering is 
als volgt. Is een Zelf eenmaal ontstaan, dan kan het individu het gaande houden, ook al zouden 
alle mensen om hem heen wegvallen. Het individu is namelijk in staat om de conversatie die het 
met anderen voert ook zonder dat zij fysiek aanwezig zijn, 'in gedachten' te voeren, 'in zichzelf' 
(op. cit., p. 135-140). Denken, aldus Mead, is wat dat betreft niets anders dan een 'innerlijke 
conversatie' (p. 141: 'inner conversation') Daarbij maakt Mead wel een belangrijke aantekening: 
ook al wordt een Zelf in stand gehouden door innerlijke conversatie en ontbreken echte 
gesprekspartners, de conversatie die ik in mij voer, blijft zich noodzakelijkerwijs altijd afspelen in 
de betekeniswereld van de groep waartoe ik behoor
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te ontlenen, aan de verst mogelijke horizon te liggen. Om Mead recht te 
doen, zou ik willen zeggen dat het bij het voortschrijden van de evolutie in 
wezen gaat om een steeds verdere verruiming van de menselijke 
bewustzijnshorizon. De wijdste horizon is uiteraard die van 'de mensheid'. 
De mens, zo zou ook gezegd kunnen worden, maakt in zijn evolutie de 
'sociale kooi' steeds groter, steeds omvattender, totdat zij uiteindelijk, 
voor praktisch ieder individu, de hele mensheid omvat.

9. Mead over de Franse samenleving van het Ancien Régime
Van vooruitgang in beschaving is sprake als de gemeenschap waar een 
mens deel van uitmaakt haar horizon zo ver mogelijk vergroot: als zij, 
met andere woorden, zo min mogelijk op haar individuele leden wil 
drukken. Primitieve menselijke gemeenschappen drukten vroeger zwaar 
op hun leden, daarvan tonen zowel George Herbert Mead als Frans de 
Waal zich in hun geschriften overtuigd.554

Nog de gilden, standen en andere verbanden van het Ancien Régime 
kenden een uiterst beperkte horizon. De eerste gemeenschap waarin een 
behoorlijke mate van vrijheid bestond, was in het Westen die van de 
'Republiek der letteren', waaruit in Frankrijk tussen 1500 en 1800 de 
klasse der 'geletterden' groeide.555 De Franse geletterden, zij schiepen de 
ruime horizon van de moderne natie. Volgens Mead werden zij daarbij 
geholpen door de integrerende functie die de persoon van de Vorst in de 
samenleving innam. Hierop ga ik iets nader in, waarbij ik Mead's inzichten 
nadrukkelijk wil verbinden met eerdere uiteenzettingen over de wording 
van de Franse natie in het tweede deel.

In de maatschappij-ordening van het Franse Ancien Régime 
dreigden de diverse standen en andere corporaties elkaar al te vreemd te 
worden. De leden der onderscheiden gemeenschappen kenden elkaar in 
het brede, corps-overschrijdende maatschappelijke verkeer voor een 
belangrijk deel van het mijden en bestrijden, en niet van enige 
gezamenlijk verrichte handeling. Zelfs de religieuze handeling werd niet 
noodzakelijk meer door de gemeenschap in haar geheel beleefd, maar, 
integendeel, in veel gevallen voltrokken rond het altaar van de eigen 
stand of het eigen gilde. De vorst, zo redeneert Mead556, doorbrak deze 
situatie van isolatie. Hij verenigde alle leden van het volk in eenzelfde 
persoonlijke band: iedereen, wat zijn achtergrond ook was, mocht zich 
onderdaan van dezelfde vorst weten. Op den duur konden alle leden van 
het volk leren om zich in de positie van de vorst in te denken. Zij leerden 
daarbij dus - let wel! - om de positie in te nemen van een man die de 
jammerlijke verdeeldheid van het volk over vele elkaar bestrijdende corps 
trachtte te overwinnen. In eerste instantie was het aan de directe 
dienaren van de vorst om het koninklijk perspectief in te nemen en, door 
middel van de drukpers, onder de geletterde elite te verspreiden. In het

554 Voor Mead zie in het op. cit. p. 221. Frans de Waal is er zeker van dat de primitieve 
gemeenschap een lotsverbondenheid op leven en dood moet zijn geweest; zie: De Waal, Cood 
natured, p. 170 e.v.
555 Zie het Eerste Deel, hoofdstuk 1.
556 Mead, Mind, Self& Society, ed. Morris, p. 311-312.
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tweede deel kwam, in deze zin, reeds aan de orde dat vorstendienaar 
Richelieu in 17e-eeuws Frankrijk vanuit koninklijk perspectief het gewoel 
van al te zeer op eigen gewin bedachte aristocraten veroordeelde557, en 
dat in de 18e eeuw kanselier d'Aguesseau558 betoogde dat er eigenlijk 
geen tegenstelling tussen het perspectief van de onderdaan en dat van de 
vorst bestond.559

10. Montaigne en Rousseau in het licht van Mead's filosofie
In Frankrijk leerden alle leden der hogere standen tussen 1600 en 1800 
zien met de ogen van de vorst, maar dat niet alleen: zij verbonden deze 
zienswijze bovendien met een modern te noemen besef van 'Zelf': met 
een besef van eigen individualiteit, dat reeds in de 16e eeuw bij hun 
roemrijke landgenoot, Michel de Montaigne, tot een eerste formulering 
was gekomen. Montaigne, zo breng ik nog even in herinnering560, leert dat 
ieder mens, als hij maar goed naar zichzelf luistert, een "eigen vorm", een 
"forme sienne" kan ontwaren: een dominante vorm, een "forme 
maistresse", die zich teweer stelt tegen vervreemding door enerzijds 
educatie en anderzijds ontregelende passies. In de terminologie van 
Mead561 zou de 'forme maistresse' van Montaigne kunnen gelden als het 
'Zelf' van een mens, dat als het ware 'Ik' wil worden. Dit 'Ik' dient zich te 
verzetten tegen de dwingelandij van één enkel gemeenschapsethos ('Mij'), 
zoals dat vaak in vorming en educatie wordt overgedragen.

Montaigne stelt dat wij onszelf - ons 'Zelf': onze forme maistresse - 
vooral dan realiseren als wij ons weten te ontworstelen aan de 
onderdrukking door opvoeding en onderwijs, alsook aan de ontregeling die 
de passies veroorzaken. Deze opvatting werd in de 18e eeuw in alle 
scherpte hernomen door Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). In de 
geest van Montaigne stelde Rousseau zich in talloze geschriften te weer 
tegen de vervreemding die educatie volgens hem kan bewerken. 
Rousseau's Emile bijvoorbeeld kan gezien worden als een project om het 
kind op grond van zijn 'natuurlijke kracht' zo 'sterk' mogelijk te maken, 
nog voordat het zijn leven in de maatschappij begint.562 Daarnaast trok 
Rousseau ten strijde tegen de vervreemding die het moderne 
geciviliseerde leven met zich mee zou brengen doordat het, onder meer in 
het theater, allerlei ontwrichtende passies aanwakkerde.563

Rousseau verheft zich in belangrijke mate boven Montaigne waar 
het gaat om een beschouwing van het verschijnsel 'samenleving'. Dat is 
niet zo vreemd, want het was pas in de 18e eeuw dat het concept

557 Zie het Tweede Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 10.
558 Zie het Tweede Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 16.
559 Zeker: Richelieu en d'Aguesseau kleurden het perspectief van de vorst in vanuit een 
verondersteld 'belang'. Dit doet hier evenwel niet terzake; het gaat er om dat beide heren 
überhaupt het vorstelijk perspectief kozen en hielpen verspreiden.
560 Zie het Tweede Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 7.
561 Ik verwijs terug naar paragraaf 7 van het lopende hoofdstuk.
562 In deze zin redeneert J.W. Oerlemans over de Emile van Rousseau, zie: J.W. Oerlemans, 
Rousseau en de privatisering van het bewustzijn. Carrièrisme en cultuur in de achttiende eeuw 
(Groningen, 1988), hoofdstuk 2, paragraaf 10.
563 In deze zin Oerlemans over het Discours sur les sciences et les arts van Rousseau; zie: 
Oerlemans, Rousseau, hoofdstuk 1, paragraaf 18.
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'samenleving' zich nadrukkelijk vast zette in de betekenis die wij er nu 
nog aan geven.564 Rousseau hield zich met het verschijnsel 'samenleving' 
als geen ander bezig. Zijn leven lang worstelde hij met de vraag, hoe een 
sterke individuele levensvorm op evenwichtige wijze zou kunnen worden 
verbonden met de eisen die gemeenschap en samenleving met goed recht 
aan de mens mogen stellen. Zijn worsteling speelde zich af tegen de 
achtergrond van een bij Franse geletterden groeiende frustratie over de 
belemmering van de naar eenheid groeiende 'nationale' samenleving door 
de oude standen met hun privileges.

De Franse monarchie werd geacht de belangen van de samenleving 
als geheel te behartigen, maar in de loop van de 18e eeuw faalden de 
koning en zijn ministers op dit vlak jammerlijk. Zou het perspectief Man de 
vorst niet aan ieder individueel lid van de samenleving kunnen worden 
geschonken, zo baande zich, aanvankelijk blind nog, een nieuwe gedachte 
een weg; zou niet zelfs de macht van de vorst aan de gemeenschap als 
geheel kunnen toevallen? Rousseau formuleerde in zekere zin op beide 
vragen een bevestigend antwoord in zijn geschrift Du Contrat Social. In 
dit boek weet hij het perspectief van de monarch, het perspectief dus van 
de samenleving als geheel, op een voor zijn eigen tijd passende wijze tot 
een 'verplicht' perspectief van ieder burger te maken. En Rousseau ging 
verder nog, door in het perspectief van de vorst ook dat van de onderdaan 
te integreren, zoals Mead nadrukkelijk stelt.565 Volgens Mead slaagt 
Rousseau er in Du Contrat Social daadwerkelijk in om de zienswijze van 
de vorst met die van de onderdaan te laten versmelten.566 In de door 
Rousseau beoogde nieuwe gemeenschap, aldus Mead, trad eenieder 
voortaan op als 'vorst' voorzover hij, zonder de rechten van anderen te 
miskennen, opkwam voor zijn eigen rechten, en als 'onderdaan' voorzover 
hij gehoorzaamde aan door hemzelf mede tot stand gebrachte wetten.567

564 In 1694 geeft Le Dictionnaire de l'Académie frangoise, dedié au Roy. Tome Second (M-Z), A 
Paris, chez Coignard (1694) onder'Société' (p. 482 rechts): "Fréquentation, commerce que les 
hommes aiment naturellement a avoir les uns avec les autres."; "Compagnie, union de deux ou 
piusieurs personnes jointes pour quelque interest, pour quelque affaire, & a certaines conditions"; 
"II se prend aussi pour Une compagnie de gens, qui s'assemblent ordinairement pour des parties 
de plaisirs." Deze betekenissen bljven in de edites van 1718 en 1740 stabiel, met slechts enkele 
geringe aanpassingen en uitbreidingen. Pas in de editie van 1762 (Dictionnaire de l'Académie 
frangoise, Quatrième édition, Tome Seconde (L-Z), A Paris, chez la veuve de Bernard Brunet 
(1762)), volgt een grote uitbreiding, als de eerste betekenis van 'Société' (p. 733 links) voortaan 
als volgt wordt omschreven: "Assemblage d'hommes qui sont unis par la nature ou par les lois, 
commerce que les hommes ont naturellement a avoir les uns avec les autres.". Bij de 
uitdrukkingen duikt in de editie 1762 bovendien het begrip 'société civile' op: "La société civile. 
Troubler la société. II mérite d'être banni de la société civile."
565 Mead, Mind, Self & Society, ed. Morris, p. 286-287.
566 Een versmelting van perspectieven, zo wil ik graag opmerken, die eerder al door d'Aguesseau 
tot stand was gebracht! Zie, voorgaand, het Tweede Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 16.
567 Mead, Mind, Self& Society, ed. Morris, p. 286-287. De gedachte laat zich bij Rousseau duidelijk 
aanwijzen, zie: Du Contrat Social (1762), p. 35: "On voit (...) que l'acte d'association renferme un 
engagement réciproque du public avec les particuliers, & que chaque individu, contractant, pour 
ainsi dire, avec lui-même, se trouve engagé sous un double rapport; savoir, comme membre du 
Souverain envers les particuliers, & comme membre de l'Etat envers le Souverain."
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11. De Franse Revolutie verruimt de horizon, via de natie
In Frankrijk vormden de hogere standen van adel, bourgeoisie en 
geestelijkheid tussen 1500 en 1800 een werkelijk samenhangende 
samenleving. Zij konden onderlinge strijd achter zich laten, en opgaan in 
één enkele société, mede omdat zij tot standsoverschrijding in staat 
werden gesteld door het perspectief van de Vorst. Afgezien van de 
privileges die hen, als standspersonen, nog uit elkaar hielden, maakten de 
leden van de Franse hogere standen reeds rond het midden der 18e eeuw 
één natie uit. Iedere geletterde die zich boven het gewone volk verhief, 
kende dezelfde ideeën, had dezelfde gewoontes, smaakte dezelfde 
genoegens en las en besprak dezelfde lectuur.568 Wat de bevoorrechten 
onder meer deelden, was een streven naar individualiteit; vrijwel alle 
geletterden wensten in de zin van Montaigne invulling te geven aan de 
eigen for me maistresse.

In 18e-eeuws Frankrijk wilde het tot de elite behorende individu in 
de natie vrij zijn, dat wil zeggen: bevrijd van de druk van de vele 
middeleeuwse gemeenschappen. Die gemeenschappen werden, zoals we 
gezien hebben569, in het proces van de Franse Revolutie ook echt aan de 
natie ondergeschikt gemaakt dan wel ontbonden; het individu werd 
daadwerkelijk bevrijd. Binnen de redelijk ruime grenzen die door volk en 
vaderland werden gesteld, mocht eenieder voortaan, zoals St.Evremond 
dat al in de 17e eeuw fraai had verwoord570, naar eigen inzicht, par les 
lumiéres de son propre esprit, zijn leven gaan inrichten, met zelf gekozen 
sociale verbindingen en zelf gekozen liefhebberijen.

12. Herder's protest: nationale vooroordelen verheerlijkt
Veel Franse notabelen van de 18e eeuw wilden van geen nauwe 
horizonten meer weten. Zij wilden alle mogelijke 'vooroordelen' (préjugés) 
achter zich laten, ook de 'nationale vooroordelen' (préjugés nationaux); 
het individu had simpelweg elk oordeel aan zijn eigen rede te toetsen.571 
Johann Gottfried Herder was het daar niet mee eens.

Volgens Herder neemt de mens - de soort mens - in de loop van 
zijn geschiedenis steeds opnieuw de vorm van 'volkeren' aan. Om te 
kunnen groeien, zo meent Herder, heeft ieder volk, net als iedere andere

568 Alexis de Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution, Livre II, Chapitre viii: 'Que la France 
était le pays oü les hommes étaient le plus semblables entre eux'.
559 Zie voor de hele ontwikkeling in Frankrijk zowel het Eerste Deel, hoofdstuk 1, als ook het 
Tweede Deel, hoofdstuk 2, de paragrafen 17-27.
570 Saint-Evremond, zogenaamd sprekend over de Romeinen, in de Oeuvres de Saint-Evremond, 
Tome II (1753), p. 180: " (...) chacun (...) voulut rentrer dans le premier droit de disposer de soi- 
même, de se laisser aller a son choix, & de suivre dans ce choix, par les lumiéres de son propre 
esprit, les mouvements de sa volonté." en p. 181: "...les hommes revenus de la République a eux- 
mêmes, cherchoient de nouveaux engagemens dans la Société, & regardoient parmi eux a choisir 
des sujets qui méritassent leurs affections." Zie voor de context van dit citaat het Tweede Deel, 
hoofdstuk 2, paragraaf 13.
571 Zie bijvoorbeeld: Oictionnaire Philosophique ou Introduction a la connoissance de l'homme 
(Londres, 1751), p. 273-274: "Les préjugés sont les opinions que nous recevons des autres sans 
les approfondir. Nous ne devons recevoir aucun principe, que nous ne l'ayons d'abord soumis a 
l'examen de la raison. [273-274] II y a plusieurs sortes de préjugés, les préjugés nationaux, les 
préjugés de Religion & les préjugés des passions. Les préjugés nationaux sont les usages & les 
coütumes d'un Pays: usages qui sont contraires a la raison (...)"
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gemeenschap, een 'beperkte kring' nodig. Volkeren moeten eng nationaal 
durven zijn: hoe afgepaalder hun kring, hoe beter zij de mens kunnen 
vormen.572 Iedere natie behoeft volgens Herder werkelijk een zekere 
afsluiting: bepaalde inzichten, neigingen en deugden mogen niet in 
nationale kring doordringen.573 Kort en goed: nationale vooroordelen 
hebben, wat Herder betreft, een heilzame werking.574 Uiterst polemisch 
stelt hij verder dat het door de Franse geletterden zo gevierde vrije 
individu een 'niets' is, en het sociale verband 'alles'.575

Herder's denkbeelden leefden in de 19e eeuw voort, in heel 
Europa.576 Tegen het einde van eeuw werden zij opnieuw geformuleerd 
vanuit de realiteit van de industrie-maatschappij, en mochten ze zich, in 
hun nieuwe gedaante, al snel in een bijzondere populariteit verheugen.577

13. De natie als 'laatste middeleeuwse corporatie'
Herder was een cruciale figuur op de overgang van de middeleeuwen naar 
de moderne tijd. Hij verheerlijkt namelijk de beperkte horizon van de 
oude middeleeuwse corporatie zowel als die van de natie. Let wel: de 
natie die Franse filosofen als voertuig voor emancipatie van het individu 
hebben ontdekt, wordt door Herder dus heel anders gewaardeerd; 
scherper dan de Fransen heeft hij oog voor het feit dat ook een natie voor 
het individu een beperkende horizon betekent, en het is vanwege deze 
beperking dat hij het grotere natie-verband verheerlijkt.

572 Zie: 'Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit. Beytrag zu vielen 
Beytragen des Jahrhunderts', in: J. G. Herder, Samtliche Werke, Band V, Bernard Suphan Hrsg. 
(Berlin, 1891), met name p. 511, alwaar Herder in een tirade tegen de eigen, op Verlichting 
gerichte tijd, duidelijk stelt: "Wie anders dachten einst darüber die Zeiten und Völker, da alles noch 
so enge National war. Aus dem besondersten Einzelnen BedürfniBe stieg jede Bildung herauf und 
kehrte dahin zurück -  lauter Erfahrung, That, Anwendung des Lebens, in dem bestimmtesten 
Kreise."
573 Op. cit., p. 510: "Der Grieche macht sich so viel vom Agypter, der Römer vom Griechen, zu 
eigen als er für sich braucht: er ist gesattigt, das übrige fallt zu Boden und er strebts nicht an!
Oder wenn in dieser Ausbildung eigner Nationalneigungen zu eigner Nationalglückseligkeit der 
Abstand zwischen Volk und Volk schon zu weit gediehen ist: siehe, wie der Agypter den Hirten, den 
Landstreicher haBet! wie er den leichtsinnigen Griechen verachtet! So jede zwo Nationen, deren 
Neigungen und Kreise der Glückseligkeit sich stoBen -  man nennt's Vorurtheil! Pöbelei! 
eingeschrankten Nationalism! Das Vorurtheil ist gut, zu seiner Zeit, denn es macht glücklich. Es 
drangt Völker zu ihrem Mittelpunkte zusammen, macht sie vester auf ihren Stamme, blühender in 
ihrer Art, brünstiger und also auch glückseliger in ihren Neigungen und Zwecken. Die unwiBendste, 
vorurtheilendste Nation ist in solchem Betracht oft die erste: das Zeitalter fremder 
Wunschwanderungen, und auslandischer Hoffnungsfahrten ist schon Krankheit, Blahung, 
ungesunde Fülle, Ahnung des Todes!"
574 Loc. cit.: "Das Vorurtheil ist gut, zu seiner Zeit, denn es macht glücklich. Es drangt Völker zu 
ihrem Mittelpunkte zusammen, macht sie vester auf ihren Stamme, blühender in ihrer Art, 
brünstiger und also auch glückseliger in ihren Neigungen und Zwecken."
575 Op. cit., p. 581-582: "Was, o einzelner Mensch, mit deinen Neigungen, Fahigkeiten und 
Beitrage bist du? -  und willt, daB sich an dir allseitig die Volkommenheit erschöpfe? Eben die 
Eingeschranktheit meines Erdpunktes, die Blendung meiner Wille, das Fehlschlagen meiner 
Zwecke, das Rath [581-582] sel meiner Neigungen und begierden, das Unterliegen meiner Krafte 
nur auf das Ganze eines Tages, eines Jahrs, einer Nation, eines Jahrhunderts -  eben das ist mir 
Bürge, daB ich Nichts, das Ganze aber Alles sey!".
575 Voor een introductie: Zeev Sternhell, Les Anti-lumières. Du XVIIIe siècle è la guerre froide 
(Paris, 2006).
577 Sternhell, Les Anti-lumières, Chapitre 7: 'Crise de civilisation, relativisme généralisé et mort des 
valeurs universelles au début du XXe siècle'
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Herder brengt ons op het spoor van een belangrijk inzicht. 
Middeleeuwse corporaties, zo stelde reeds tegen het eind van de 19e eeuw 
Otto Gierke scherp578, beperkten als collectieven het individu. Die 
beperking bestond er in, ten eerste dat het individu na intrede in de 
corporatie zijn leven lang deel van dit collectief bleef uitmaken, en ten 
tweede dat de horizon van de corporatie door haar leden scherp werd 
bewaakt: men dwong bij elkaar conformisme af. Welnu, tijdens de Franse 
Revolutie verdwenen alle middeleeuwse corporaties behalve de 
allergrootste: die van de natie. De natie was -  en is - daarmee een 
laatste corporatie naar middeleeuws model. Immers: het lidmaatschap 
van de natie geldt vanaf de geboorte tot aan de dood, en de 'nationale 
horizon' kan net zo dwingend bewaakt worden als die van een kleiner 
verband.

De dwingende bewaking van nationale horizonten begon zich eind 
19e, begin 20e eeuw steeds nadrukkelijker in de Westerse samenlevingen 
te manifesteren. Hierdoor begon de natie, rond 1800 nog het voertuig bij 
uitstek voor emancipatie van het individu, rond 1900 in toenemende mate 
een anachronisme te worden, zeker als zij werd afgezet tegen de nieuwe, 
moderne corporaties die het Westen rond die tijd als het ware 
overspoelden. De natie begon aan het begin van de 20e eeuw met andere 
woorden een relict uit de middeleeuwen te worden, dat door middel van 
een op nationale leest geschoeid staatsapparaat op gevaarlijke wijze 
individuen zou kunnen gaan knechten. Knechting vond ook inderdaad 
plaats, en wel voor het eerst op grote schaal in de landen die als 
combattanten in de Eerste Wereldoorlog elkaar gingen bestrijden. Na de 
oorlog sluimerde de gevaarlijke potentie van horizonsbeperking door de 
nationale staat enige jaren voort, totdat de Duitse nationaalsocialisten 
haar in de jaren '30 en '40 als nooit tevoren tot werkelijkheid gingen 
brengen, met afgrijselijke gevolgen.

578 Zie het voorgaande hoofdstuk, paragraaf 11.
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HOOFDSTUK 4
De mislukking van geestelijke volksverheffing, 1870-1945

1. De natie rond 1900: een thuis voor ontheemde volksmassa's
In het laatste kwart van de 19e eeuw bleek het grote verband van een op 
nationale leest geschoeide samenleving uitermate goed in staat tot 
knechting van het individu: net zo zeer als, of zelfs sterker nog dan een 
willekeurige kleine gemeenschap van vóór de Franse Revolutie. Herleving 
van knellende gemeenschapsbanden was een feit, en niet alleen waar het 
nationale verbanden betrof. Na 1880 leek het veel mensen uit het gewone 
volk ineens van levensbelang om tot een bepaalde religie, klasse of natie 
te behoren, en de gekozen groepsidentiteit samen met anderen ten volle 
te beleven en uit te dragen, gebruik makend van de modernste verkeers- 
en communicatiemiddelen. De reden hiervoor is bekend. In de Westerse 
naties trokken in de periode 1880-1910 ongekend grote volksmassa's van 
de dorpen naar de steden, alwaar de door dorp en familie verleende 
identiteit niet te handhaven bleek. Graag omarmden de massa's een 
nieuwe, ruimere identiteit. Met name de nationale bleek populair, al was 
het maar omdat de 'nationale gemeenschap' ('volksgemeenschap') kon 
worden geconstrueerd als een uitvergrote versie van die van dorp of 
familie.

De agressieve pogingen van veel Westerse elites om in het 
wereldwijde netwerk van productie en distributie een voor het eigen land 
zo gunstig mogelijke positie te verwerven, sloot goed aan op de 
ontdekking van de natie door het gewone volk. Hebzuchtige leden van de 
elite en naar identiteit hongerende gewone mensen, zij vonden elkaar 
rond 1900 in Herder's enghartige verheerlijking van de beperkte horizon 
van natie of volk, die, zoals gezegd, opnieuw was geformuleerd.579 De 
verbinding van een massaal gedragen nationalisme met de nietsontziende 
Realpolitik van strijdlustige staatsdienaren bleek uiteindelijk noodlottig: 
van 1914 tot 1918 bracht zij de mensheid in de greep van een werkelijk 
de hele wereld ontwrichtende militaire krachtmeting.

2. Ontsporend nationalisme en de oorlog van 1914-1918
Tijdens de Grote Oorlog van 1914-1918 neemt bij de oorlogvoerende 
partijen het toch al virulente nationalisme een volstrekt dwingend 
karakter aan. De befaamde Duitse theoloog en arts Albert Schweitzer 
(1875-1965) stelt het met afschuw vast, in een lijvige cultuurkritiek die

579 Bijvoorbeeld door Friedrich Nietzsche (1844-1900), een rond de eeuwwisseling als een heuse 
'profeet' gevierd denker. Zie onder meer Nietzsche's Vom Nutzen und Nachtheii der Historie für das 
Leben (oorspronkelijke uitgave 1874); dit hele stuk ademt Herder's Auch eine Philosophie, zonder 
dat het expliciet genoemd wordt. Zie in de editie: Friedrich Nietzsche, Werke in Drei Banden, Band 
I, Karl Schlechta hrsg. (München, z.j.), vooral de passage op p. 254: "Alles Lebendige braucht um 
sich eine Atmosphare, einen geheimnisvollen Dunstkreis (...) Aber selbst jedes Volk, ja jeder 
Mensch der reif werden will, braucht einen solchen umhüllenden Wahn, eine solche schützende und 
umschleierende Wolke (...)".
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pas in 2005 in volledige vorm zou verschijnen.580 In vrijwel alle landen, zo 
noteert Schweitzer581 tijdens de oorlog, zijn bijna alleen nog maar de 
platitudes van een geëxalteerd patriottisme te horen. Wie weigert een 
exclusief nationaal standpunt in te nemen, moet rekenen met vervolging 
door een misleide publieke opinie, of zelfs door het machtige 
staatsapparaat. De beschaving zelf, zo meent Schweitzer, is in gevaar. De 
remedie die hij voorstelt om van het gevaarlijke, volstrekt in discrediet 
geraakte nationalisme los te komen, is even briljant als controversieel: 
niet op de natie moet de individuele mens zich voortaan richten, maar op 
een ruimer verband, ja op het ruimst denkbare verband - dat van de 
mensheid.

Welke gemeenschap de individuele mens ook dient, volgens 
Schweitzer moet hij vroeg of laat de elementairste en natuurlijkste 
gemeenschap in het vizier krijgen: de gemeenschap waarin alle kleinere 
gemeenschappen noodzakelijk opgaan - die van de mensheid.582 
Schweitzer meent dat een individu, wil het humaan leven, uit de beperkte 
horizonten van kleine kringen moet breken, en het wijdse perspectief van 
de grootste kring, die van de mensheid, zoeken moet.583 Wie zich 
daadwerkelijk richt op de mensheid wordt bevrijd uit de knellende greep 
van kleinere sociale verbanden, die dan bij Schweitzer niet meer die van 
stad of gilde zijn, maar die van religie en natie. "Betrokkenheid op de 
mens en op de mensheid", zo schrijft Schweitzer letterlijk, "schenkt de 
enkeling ten opzichte van nationale en religieuze collectieven de 
noodzakelijke zelfstandigheid".584 Waar het Schweitzer om gaat, is dat een 
individu de idee van de mensheid ontdekt, en er trouw aan weet te 
blijven. Ook collectieven moeten dit doen: ook en juist de naties moeten, 
zo meent hij, aan de mensheid trouw blijven. Het is, kortom, zaak dat 
"enkelingen en collectieven in gedachte en gezindte niet van de 
overweging kunnen loskomen, wat uit de mens en de mensheid wordt, en

580 Schweitzer schreef zijn cultuurkritiek tijdens de Eerste Wereldoorlog, tussen 1914 en 1918. Pas 
in 1923 gaf Schweitzer een aantal sterk bewerkte fragmenten van deze beschouwing in het licht bij 
uitgeverij Beek, en wel als: Albert Schweitzer, Verfall und Wiederaufbau der Kultur. 
Kulturphilosophie Erster Teil (München, 1923). In een 'Vorbemerkung' in deze publicatie verwijst 
Schweitzer naar de genese van het werk: "Die ersten Entwürfe dieser Kulturphilosophie (...) gehen 
auf das Jahr 1900 zurück. Ausgearbeitet wurde sie in den Jahren 1914 bis 1917 im Urwald Afrikas" 
In februari 2005 verscheen bij Beek, in de serie Albert Schweitzer, Werke aus dem NachlaB de 
band met de bedoelde ontwerpen; zie: Albert Schweitzer, Wir Epigonen. Kultur und Kulturstaat, 
Ulrich Körtner und Johann Zürcher Hrsg. (München, 2005).
581 Albert Schweitzer, Wir Epigonen. Kultur und Kulturstaat, Ulrich Körtner und Johann Zürcher 
Hrsg. (München, 2005), p. 33.
582 Op. cit., p. 172: "Obwohl mit der geringsten Sinnfalligkeit ausgestattet, ist die Menschheit die 
Elementarste, realste und natürlichste Gemeinschaft, in die wir heineingestellt sind.", en ook p. 
172-173: zodra solidariteit met om het even welke gemeenschap als natuurlijk en rechtmatig 
wordt gezien, moet zij gelden "fortschreitend für jede nachsthöhere bis hinauf zur Menschheit".
583 Op. cit., p. 171: het is zaak dat de enkeling "(...) sein Dasein nicht in einem beengten Kreise 
eingeschlossen sein laBt, sondern es immer in dem weiten Kreis van Mensch und Menschheit 
begreift und erlebt (..,)".
584 Loc. cit.: "(...) Bezogenheit auf Mensch und Menschheit wahrt dem Einzelnen die notwendige 
Selbstandigkeit in den nationalen und religiösen Kollektivitaten."



225

zich onafgebroken steeds van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van 
deze beiden bewust blijven."585

3. Schweitzer verdedigt het moderne levensideaal in oorlogstijd
Het is allicht niet direct inzichtelijk wat het nu precies betekent als 
Schweitzer stelt dat een individu verantwoordelijkheid zou dragen ten 
opzichte van 'de mens'. Schweitzer maakt in zijn manuscript uit de 
oorlogsjaren duidelijk wat hij bedoelt door middel van een toespitsing van 
zijn befaamde leer van de 'Eerbied voor het Leven', een toespitsing die 
spijtig genoeg zo niet terug te vinden is in tijdens zijn leven gepubliceerde 
werken.586

De kern van het mens-zijn, aldus Schweitzer in zijn manuscript587, 
bestaat in een eerbied voor het leven (Ehrfurcht vor dem Leben), die niet 
begrensd kan worden. Welsprekend beschrijft hij588 de welhaast 
verpletterende last die drukt op de schouders van iedere mens die zich 
eenmaal heeft overgegeven aan een over alle schepselen uitgestrekt 
medeleven (Miterleben): geen moment kan deze door medelijden (Mitleid) 
overweldigde mens nog gelukkig genieten, overal ziet hij voortaan het 
lijden, het ongeluk en de onvolkomenheden die andere levende wezens 
bezwaren. Van de andere kant schept deze mens een ongekend geluk in 
het meebeleven (Miterleben) van al het goede dat de schepselen om ons 
heen treft.589 Of nu het terneerdrukkende of verheffende in ons 
medeleven overheerst, is, wat Schweitzer betreft, niet echt te bepalen, en

585 Op. cit., p. 170, met tussen [] enkele redactionele invoegingen van de uitgevers: "Ihrem 
allgemeinsten Begriffe nach, besteht Kultur geistig, wie sie sich auch darstellen mag, darin, daB die 
Einzelnen und die Kollektivitaten in ihren Gedanken und Gesinnungen nicht von der Erwagung 
loskommen können, was aus den Menschen und der Menschheit wird, und [daB sie sich] ihre[r] 
Verantwortung diesen beiden gegenüber stetig bewuBt sind."
586 De toespitsing van de leer van de 'eerbied voor het leven' op de mens als 'hoogste levensvorm', 
een toespitsing die ik in deze paragraaf voor ogen voer, is in het latere, nog tijdens Schweitzer's 
leven gepubliceerde werk Kultur und Ethik. Kulturphilosophie Zweiter Teil (München, 1923) enkel 
aan te treffen in zeer zwakke echo's, en wel op de pagina's 239-240 en 262. De ontsluiting van 
Schweitzer's oorspronkelijke leer van de Eerbied voor het Leven in hoofdstuk V ('Menschheit und 
Mensch') van Wir Epigonen lijkt mij van het grootste belang voor onze kennis van Schweitzer's 
denkbeelden. We kunnen de redactie van de Werke aus dem NachlaB er dan ook niet dankbaar 
genoeg voor zijn, dat zij haar aanvankelijke twijfels over uitgave van Wir Epigonen (uiteengezet op 
p. 13 en 14 van de inleiding) heeft overwonnen. Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat de 
presentatie van de Eerbiedsleer in het vijfde hoofdstuk van Wir Epigonen door Schweitzer later niet 
meer overtroffen is. De leer zoals hij die tijdens zijn leven heeft voorgedragen wordt namelijk 
ontsteld door fraselogie (met name de uitdrukking 'Wille zum Leben' woekert bovenmatig) en mist 
scherpte; zie: Albert Schweitzer, Kultur und Ethik. Kulturphilosphie Zweiter Teil (München, 1923), 
de hoofdstukken XXI ('Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben') en XXII ('Die Kulturenergien der 
Ehrfurcht vor dem Leben'). Teleur stellen ook de twee vuistdikke banden in de Werke aus dem 
NachlaB die Schweitzer's aantekeningen voor een uitgewerkter vorm van de Eerbiedsleer uit de 
jaren 1931-1945 bevatten: Albert Schweitzer, Die Weltanschaung der Ehrfurcht vor dem leben: 
Kulturphilosophie III. Claus Günzler und Johann Zürcher Hrsg., Teil I/II (München, 1999); Teil 
III/IV (München, 2000). In mijn teleurstelling over deze in de NachlaB uitgegeven aantekeningen 
sta ik overigens niet alleen: ook een bewonderaar van Schweitzer als Hans Lenk maakt duidelijk, 
enigszins contre coeur, dat het derde deel van Schweitzer's Kulturphilosophie door de grote 
humanist na 1945 terecht terzijde werd gelegd, omdat het simpelweg niet geslaagd is; zie: Hans 
Lenk, Albert Schweitzer, Ethik als konkrete Humanitat (Munster, 2000), p. 39-59 ('Zur 
Ethiknachlass Schweitzers').
587 Schweitzer, Wir Epigonen, p. 191-198.
588 Op. cit., p. 192.
589 Loc. cit.
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dat doet er volgens hem ook niet echt toe.590 Waar het maar om gaat, is 
dat als eenmaal de grenzen tussen het eigen bestaan en dat van andere 
levende wezens vervaagd zijn, de mens overweldigd wordt door een in 
wezen onbegrensde verantwoordelijkheid: waar hij goed kan doen, is hij 
daartoe gehouden, waar hij nalatig is, weet hij zich schuldig.591 Komt de 
mens in beeld, dan wordt de eerbied voor het leven naar haar hoogste 
vorm opgestuwd. "Voorwerp van ons medeleven en onze 
verantwoordelijkheid" is volgens Schweitzer dan "ai hetgeen materieel en 
geestelijk het behoud en de bloei van menselijk leven dienen kan. "592 
Geconfronteerd met het buitengewone ontwikkelingspotentieel van het 
menselijk leven, zo kunnen we ook zeggen, "verandert de eerbied voor 
het leven in eerbied voor deszelfs hoogste bestemming."393 Onze 
belangrijkste verantwoordelijkheid, zo stelt Schweitzer, is het behouden 
en tot bloei brengen van al het menselijk leven waarmee wij in onze eigen 
werkelijkheid worden geconfronteerd: "Dat wij, voorzover het aan ons ligt, 
geen mens in zijn lijflijk welzijn, zijn waardigheid, zijn eigendom en zijn 
geluk schade toebrengen, is in de Eerbied voor het Leven het 
elementairst; dat wij alle mensen die op enigerlei wijze in onze 
levenssfeer treden materieel en geestelijk helpen voorzover dat in onze 
macht ligt, en hun ontwikkeling op iedere denkbare manier bevorderen, 
dat is het zedelijke beroep dat ieder van ons in en naast zijn gewone 
arbeid te vervullen heeft.”594 De eerbied voor het leven bereikt, met 
andere woorden, haar hoogste vorm in de zorg die het individu ten toon

590 Loc. cit.: "Keiner von uns vermag auszudenken, ob in diesem Mithereinspielen des fremden 
Seins in das unsere des Niederdrückenden oder des Erhebenden mehr ist. Nur so viel ist gewiB, 
daB uns die Sittlichkeit unglücklicher und glücklicher zugleich und in andere Weise unglücklich und 
glücklich macht, als wir es waren, wenn nur das eigene Schicksal uns beschaftigte."
591 Op. cit., p. 192-193, direct volgend op het citaat in de vorige noot: "Die Niederlegung der 
Grenzen zwischen unserem eigenen Sein und dem der anderen Wesen hat aber nicht nur ein 
Miterleben ihres Schicksals, sondern auch eine angemessene Erweiterung unseres BewuBtseins der 
Verantwortung zur Folge. Sittlich sein heiBt, sich nicht nur an dem beteiligt wissen, was uns nach 
der gewöhnlichen Berechnung angeht, sondern bei allem, was sich nah und fern um uns herum 
ereignet, [192-193] immer wieder durch die Frage beunruhigt werden, inwieweit wir durch Tat 
oder Versaumnis daran Schuld sind. Das gute Gewissen ist eine unsittliche Erfindung. Unsere 
Verantwortung, wenn wir es einzusehen wagen, ist schrankenlos. Wo irgend eine Förderung durch 
ein Tun unserseits möglich ist, sind wir vor uns selber dazu verpflichtet; wo etwas Ungünstiges sich 
ereignet, das durch ein Eingreifen von uns vielleicht gewendet worden ware, sind wir vor uns selber 
schuldig."
592 Op. cit., p. 198: "Bei der auf die Menschen gehende Sittlichkeit ist die Art, in der sich die 
Ehrfurcht vor dem Leben zu bewahren hat, in dem MaBe mannigfaltig, als die Funktionen, in denen 
dieses höchststehende Dasein verlauft, und die Bedürfnisse, die es voraussetzt, vielfaltige sind. 
Gegenstand unseres Miterlebens und unserer Verantwortung ist alles, was materiell und geistig für 
die Erhaltung und Förderung des Menschenlebens in Betracht kommt, und alles, was 
Menschenleben ausmacht."
593 Loc. cit., direct volgend op het citaat in de voorgaande noot, vind ik een passage die ik lees in 
Schweitzer's eerste versie (door de uitgevers gegeven in hun noot 157): "Der AuBerordentlichen 
Entwicklungsfahigkeit dieses Lebens gemaB, wird hier der Ehrfurcht vor dem Leben zur Ehrfurcht 
vor der höheren Bestimmung desselben." De nadruk in het citaat is van Schweitzer zelf.
594 Loc. cit., direct volgend op het citaat in de voorgaande noot: "DaB wir, soweit es an uns liegt, 
keinen Menschen in seinem leiblichen Ergehen, seiner Würde, seinem Eigentum und seinem Glücke 
schadigen, ist das Elementarste der Ehrfurcht vorm dem Leben; daB wir allen Menschen, die 
irgendwie in unserem Bereiche sind, materiell und geistig helfen, soweit es in unserer Macht steht, 
und ihre Entwicklung in jeder Weise fördern, ist der sittliche Beruf, der jeder von uns in und neben 
seiner gewöhnlichen Beschaftigung zu erfüllen hat."
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spreidt voor alle mensen die zijn pad kruisen - in de zorg dus die een 
mens, zoals de Christenen dat zeggen, voor zijn 'naasten' heeft.595

Het moge duidelijk zijn dat Schweitzer met zijn leer van 'Eerbied 
voor het Leven' temidden van het brutale oorlogsgeweld uit alle macht het 
moderne levensideaal zoals dat in de eerste helft van de 19e eeuw 
geformuleerd was, probeerde hoog te houden. Hij bleef daarbij, zo wil ik 
hier nadrukkelijk stellen, wel gefixeerd op de burgerlijke context waarin 
dit ideaal was gegroeid. Schweitzer mag als erfgenaam van het beste uit 
de 196-eeuwse burgerlijke traditie gelden, ook waar het gaat om het 
ideaal van volksverheffing. Die verheffing, zo moest hij tot zijn spijt 
constateren, dreigde op niets uit te lopen.

4. De ontsporing, in burgerlijke ogen, van 'stoffelijke verheffing'
Vanaf ongeveer 1850 werd in vrijwel alle West-Europese steden naast de 
vertrouwde, zelfstandig levende burgerij, de massa der loonarbeiders een 
beeldbepalende factor, en dit dan niet alleen in de plots 
alomtegenwoordige manufacturen, fabrieken, mijnen en opslagplaatsen 
waar zij hun arbeid verrichtten, maar ook in de publieke ruimte, waar zij, 
min of meer georganiseerd, brood en recht begonnen te eisen. Vanaf circa 
1880 voegden de Angestellten, als 'onzelfstandig', want permanent in 
loondienst werkende niet-arbeiders zich in het beeld.596 De Duitse 
socioloog Max Weber (1864-1920) stelde, haast wanhopig, dat een door 
Angestellten bevolkte bureaucratie in vereniging met het door arbeiders 
gedragen fabriekswezen een heus "huis van toekomstige horigheid" aan 
het optuigen was: een huis, waarin een aan zijn zelfstandigheid gehechte, 
ouderwetse burger onmogelijk leven kon.597 Tijdens het interbellum 
somberden Duitse intellectuelen in het spoor van Weber verder. Vervlogen 
leken de dagen dat fabrieken konden worden gezien als tekenen van een 
vooruitgang die niet alleen de burgerlijke klassen, maar op termijn ook de 
massa der loonarbeiders een steeds groter welvaart, en daarmee een 
goed-burgerlijke levenswijze zou brengen. Het was alles heel anders 
gelopen. Mismoedig stelde ook Albert Schweitzer in de jaren '20 vast dat 
loonarbeiders zich niet tot een onafhankelijk burgerbestaan hadden 
opgewerkt, maar dat, juist integendeel, steeds meer burgers zich 
gedwongen zagen een zelfstandig bestaan te verruilen voor een leven in 
'loonslavernij'.598 De volksverheffing in materiële zin, zo voegde Hendrik 
de Man aan deze constatering toe, was uitgelopen op niets meer dan een

595 In zijn manuscript is Schweitzer overigens zeer kritisch naar het Christendom, dat volgens hem 
te eenzijdig op de mens gericht is geweest: zie in het op. cit. p. 196-197. De Eerbied voor het 
Leven geldt namelijk alle levende wezens, zo leert Schweitzer op p. 194-195.
596 Zie mijn Eerste Deel, hoofdstuk 3.
597 Zie: Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Kapitel IX ('Soziologie der Herrschaft'), met name 
aldaar de 2. Abschnitt ('Wesen, Voraussetzungen und Entfaltung der bürokratischen Herrschaft') 
alsmede van de 8. Abschnitt de derde paragraaf ('Der staatliche Herrschafsbetrieb als Verwaltung, 
Politische Leitung und Beamtenherrschaft'). Weber ageert tegen het "Gehause jener Hörigkeit der 
Zukunft" op p. 835.
598 Albert Schweitzer, Verfall und Wiederaufbau der Kultur. Kulturphilosophie Erster Teil (München, 
1923), Kapitel 2.
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door steeds meer'loonslaven' gepraktizeerde nabootsing van het leven 
der allerrijksten met behulp van alle mogelijke surrogaatgoederen.599

De 'stoffelijke verheffing' van de brede volksmassa's verliep, 
objectief beschouwd, in het eerste kwart van de 20e eeuw bepaald 
voorspoedig, alleen vanuit het perspectief van de 'ouderwetse' burgerij 
niet langs de oorspronkelijk geplande weg. Met de 'geestelijke verheffing' 
van het volk ging, vanuit burgerlijk perspectief, nog veel meer mis: de 
zogeheten 'persoonlijkheid' kwam in gevaar.

5. Geestelijke verheffing en het burgerlijk persoonlijkheidsideaal
We hebben gezien600 dat Friedrich von Schiller al in 1795 de moderne 
arbeidsdeling had vervloekt; hoewel zij ontegenzeggelijk vooruitgang voor 
het menselijk collectief had gebracht, had zij het individu vooral schade 
berokkend. De individuele mens zag zich immers gedwongen om de 
vorming van zijn wezen tot een harmonieus geheel op te geven. Schiller 
wilde door middel van Kunst en Schoonheid de verloren gegane 'totaliteit' 
bij het menselijk wezen herstellen. Hij vond in de 19e eeuw veel 
navolgers. De door geletterden overal in het Westen eeuwenlang 
gekoesterde waardering voor de bonae Htterae als beschavende factor, 
kreeg in de 19e eeuw nader vorm in het ideaal van de 'persoonlijkheid'. De 
burger die zich, door verdieping in de letteren en andere schone kunsten, 
met succes wist te ontworstelen aan de door Schiller betreurde ver-enging 
van zijn wezen; de burger dus die zich als 'geestelijke totaliteit' in een 
door arbeidsdeling geteisterde wereld overeind wist te houden, hij werd 
getooid met de eretitel van 'persoonlijkheid'.

Een verbinding tussen het persoonlijkheidsideaal en de burgerlijke 
levenswijze werd doorgaans nadrukkelijk verondersteld. Die burger 
ontwikkelde zich tot een persoonlijkheid, die in betrekkelijke rust een 
zelfstandig bestaan leidde, niet zozeer werkend om voortdurend de eigen 
materiële welstand te verhogen als wel om een levensstijl te handhaven, 
waarin alle ruimte bestond voor de ontwikkeling van geestelijk leven: voor 
'cultuur'. Noodzakelijk, zo stelde nog rond het midden van de 20e eeuw in 
deze zin Johan Huizinga, was "verheffing boven het gewone doen van 
iederen dag". Hij haastte hij zich, toe te voegen: "Het is niet noodig u 
daartoe op aristocratischen afstand van de wereld af te zonderen. Gij 
behoeft slechts in staat te zijn persoonlijk tegenover de wereld te 
staan.”601 De mens die zich tot persoonlijkheid wilde ontwikkelen, kon 
volgens burgerlijke denkers als Huizinga niet volstaan met het in zijn vrije 
tijd genieten van onder meer kunst, literatuur en wetenschap, hij moest 
ook regelmatig reflecteren op aard en bedoeling van zijn dagelijks werk. 
Idealiter werd de geestelijke ontwikkeling van een mens evenzeer gevoed 
door de dagelijkse arbeid als door verdieping in de werken van literatoren, 
wetenschappers, wijsgeren, schilders, architecten, toonkunstenaars en

599 De Man, Zur Psychologie des Soziaiismus, Kapitel IX: 'Proletarische Kultur oder 
Verbürgerlichung?'.
600 Zie, in dit Derde Deel: hoofdstuk 1, paragraaf 5.
601 J. Huizinga, Geschonden Wereld (Haarlem, 1945), p. 163-164. De betreffende tekst verscheen 
eerder in het Duits: 3. Huizinga, Der Mensch und die Kultur (Stockholm, 1938), p. 14-15.
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godgeleerden. En, let wel, bij genot en reflectie alleen mocht men niet 
blijven staan, immers, zo Huizinga: "wij verstaan onder cultuur niet een 
staat van gedachte in rust, maar een beleven, een activiteit. Wij willen 
haar niet enkel kennen en haar ondergaan in de stilte van geestelijk 
arbeiden of genieten, maar haar voortdurend mee tot werkelijkheid 
brengen."602

Bestond volksverheffing uit de verspreiding van de burgerlijke 
leefwijze, in haar stoffelijke zowel als geestelijke aspecten, over alle 
klassen van het volk, dan was wel duidelijk dat de 'geestelijke verheffing' 
der 'lagere volksklassen' probleemloos gelijk gesteld kon worden aan de 
ontwikkeling van zo veel mogelijk 'gewone mensen' tot 'persoonlijkheden'. 
We zien dat terug in de redeneringen van Treub. Zo schrijft hij, met het 
nodige pathos: "Eene maatschappij welke hare leden niet geleidelijk meer 
tot personen doet worden, welke in en door hare ontwikkeling de 
stoffelijke en geestelijke verheffing harer leden niet bevordert, en bij 
dezen niet den aandrang versterkt uiting te geven aan hunne tot een 
hooger peil opgevoerde persoonlijkheid, zulk eene maatschappij zou niet 
vooruitgaan in levenskracht, maar haar einde te gemoet gaan. "603

6. 'Persoonlijkheid' bedreigd: Angestellten als 'halfbeschaafden'
De opkomst van de nieuwe klasse der Angestellten verstoorde de droom 
van een natie van louter'persoonlijkheden' danig. Immers, de meeste 
leden van de 'nieuwe middenstand' waren specialisten: lieden die in de 
moderne, steeds verder voortschrijdende arbeidsdeling hun intellect 
nadrukkelijk enkel maar ten dienste van de arbeid vormden, - op 
'eenzijdige wijze' dus. In Nederland geselde de belangrijke literator 
Eduard Douwes Dekker ('Multatuli'; 1820-1887) al vroeg de nieuwbakken 
'specialisten'; met bijtende observaties onder de titel Duizend-en-eenige 
hoofdstukken over specialiteiten zette hij in het jaar 1871 de toon. De 
enkel voor een goed functioneren in de maatschappij gevormde mens, zo 
stelde hij, ontbrak het aan humaniteit; hij leidde, geborneerd, een 
versmald leven, opgesloten in een of ander 'specialisme'. Of de 'specialist' 
nu als ingenieur, leerkracht, rechter, arts, wetenschapper of filosoof 
werkzaam was, voor burgerlijke critici stond vast dat zijn vorming een 
onvoldoende verdiende, en zijn intellectuele opmaak onvolledig moest 
heten.

Multatuli was er vroeg bij. De burgerlijke afkeer van 'eenzijdige 
vorming' van het intellect kreeg namelijk vooral vorm in het laatste kwart 
van de 19e eeuw. Dat is goed te begrijpen, want in veel Westerse staten 
werd toen naast de traditionele, aan de studie der schone letteren 
opgehangen burgerlijke vorming een nieuw soort scholing in het leven 
geroepen, speciaal voor die beoefenaars van 'specialismen' die de 'nieuwe 
middenstand' aan het bevolken waren. De nieuwe scholen waren 
toegesneden op de zogeheten 'realia' van het grootschalige 
maatschappelijke productie- en distributie-apparaat. De nieuwe

602 Huizinga, Geschonden Wereld, p. 163
603 Treub, Sociale vragen, p. 191-192.
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opleidingen, in Duitsland onder meer als Realschulen georganiseerd, 
schoten in de ogen van ouderwets gevormde burgerheren behoorlijk 
tekort. Wie enkel voor het beroepsleven werd gevormd, zo redeneerden 
zij, werd in feite maar half gevormd; het belangrijkste deel der vorming, 
de verdieping in de letteren, ontbrak. Zo kwam het dat in Duitsland 
degenen die het klassieke gymnasium volgden niet zelden onwillekeurig 
neerkeken op de slechts halbgebildete scholieren van de Realschule604, en 
dat Nederlandse gymnasiasten zich doorgaans beter waanden dan 
leerlingen van de Hoogere Burger School (HBS).

In de burgerlijke cultuurkritiek van de 20e eeuw bleef de figuur van 
de 'halfbeschaafde' en de 'specialist' uitgebreid rond spoken. In Nederland 
bijvoorbeeld bracht in 1934 de litterator Menno ter Braak (1902-1940) 
half in ernst, half in scherts het oud-Franse ideaal van de honnête homme 
tegen het specialistendom in stelling.605 De Oostenrijkse econoom 
Friedrich Hayek (1899-1992) ging iets later, in de jaren '40, het oog 
gericht op het barbaarse Derde Rijk, zo ver om te verkondigen dat door 
de vervanging van de op letterenstudie gebouwde vorming door onderwijs 
in de realia het ergste in eertijds beschaafde naties als Duitsland mogelijk 
was geworden.606 Hayek bracht mede de gedachte in omloop dat zielloze, 
bekrompen specialisten in de jaren '20 en '30 van de 20e eeuw de 
opkomst en het functioneren van zogenaamde 'totalitaire staten' van 
communistische, fascistische en nationaal-socialistische snit mogelijk 
zouden hebben gemaakt. De halfgevormde specialisten in bureaux, 
laboratoria, fabrieken en opleidingsinstituten zouden zich in dictatoriale 
regimes, om het even of die nu van rode, bruine of zwarte signatuur 
waren geweest, als de meest willige werktuigen der heersers hebben 
ontpopt. Mentaal zou een 'specialist' namelijk onvoldoende zijn toegerust 
om in vraagstukken van politiek, maatschappij en menselijkheid 
zelfstandig en gewetensvol te handelen. Hij stond steeds klaar om bevelen 
van hogerhand op te volgen en daarbij toch in zekere zin 'gewetensvol' te 
handelen, aangezien zijn geweten door geslepen machthebbers eenvoudig 
kon worden volgestouwd met de frazen en clichés van een uitgekiende 
propaganda, door de massamedia zonder aflaten uitgetuit. Een uitwerking 
van deze stellingname leverde Hannah Arendt (1906-1975) in 1963, toen 
zij Eichmann in haar roemruchte reportage Eichmann in Jerusalem 
neerzette als 'halfbeschaafde' bij uitstek.607

604 Het signalement van de halfbeschaafde aan het einde van de 19e eeuw onder meer bij Friedrich 
Paulsen: "Man hört heutzutage nicht selten über die Zunahme der Halbgebildeten klagen und sucht 
die Ursache in den Realschulen oder in dem Einjahrigenschein oder worin immer." Citaat uit: 
Friedrich Paulsen, System der Ethik. Zweiter Band (vierte Auflage: Berlin, 1897), p. 75-76.
605 Zie: Menno ter Braak, Politicus zonder Partij (Rotterdam, 1934), met Ter Braak's verwerping 
van de 'specialist' op p. 253 e.v., uitmondend, op p. 257-258, in de herontdekking (via Pascal) van 
de honnête homme.
606 Zie: Friedrich A. Hayek, The Road to Serfdom (Chicago, 1944), p. 190: "(...) perhaps no other 
country provides a better illustration of the effects on a nation of a general and thorough shift of 
the greater part of its educational system from the 'humanities' to the ’realities' than Germany 
between 1840 and 1940".
607 Consequent portretteert Arendt de SS-er Eichmann als een man van bescheiden geestelijke 
vermogens, die na de basisschool nauwelijks nog opleiding zou hebben genoten. Zie: Hannah 
Arendt, Eichmann in Jerusalem. A report on the Banality of Evil (London, 1963), o.m. p. 24-25, 43-
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Als het al waar is dat 'halfbeschaafde specialisten' een grote rol 
hebben gespeeld bij het tot stand komen en functioneren van de 
mensonterende regimes der 20e eeuw, dan moet daar zonder meer bij 
worden aangetekend dat die regimes zonder steun der brede volksmassa's 
niet mogelijk zouden zijn geweest. Laten we het oog eens op die massa's 
richten, en vaststellen dat ook zij, net als de halfgevormde Angestellten, 
het burgerlijk persoonlijkheidsideaal bepaald niet droegen.

7. Ontketende volksmassa's -  de geestelijke verheffing mislukt
De geestelijke verheffing van mannen en vrouwen uit de brede 
volksmassa tot 'persoonlijkheden' bleek in het laatste kwart van de 19e 
eeuw niet eenvoudig. De gewone man die van het platteland de stad 
bereikte, was nog wel in staat om zich aan oude dorpse omgangsvormen 
te ontworstelen, maar met de leegte die door het verlies van deze 
gemeenschap in zijn ziel ontstond, kon of wilde hij vaak niet omgaan op 
de wijze die burgers voor ogen stond. Maar al te vaak werd die leegte 
gevuld door overdreven identificatie met het groter geheel van een religie, 
klasse of natie. Welmenende dames en heren uit burgerlijke kring 
moesten bovendien vaststellen dat het op de verzorging der massa's 
ingerichte moderne maatschappelijke apparaat een publiciteitsmachinerie 
in het leven riep, die er naar tendeerde om gewone mensen in de 
vooroordelen van religie, klasse, of natie te bevestigen, en hun 
groepsidentiteit al te zeer uit te vergroten. De massa leerde, opgezweept 
door een onverantwoordelijke pers, om zich als massa te organiseren en 
ook als massa druk uit te oefenen. Volksverheffing kwam daarbij in het 
gedrang. Zelfs de vorming van geestelijke persoonlijkheden in burgerlijke 
kring leek schade te lijden. Veel hervormers zagen het verschrikt aan; 
onder hen ook de Nederlandse dichteres Henriëtte Roland Holst (1869- 
1952). Zo schreef zij in 1933, het jaar dat in Duitsland het gepeupel aan 
de macht kwam: "Zij die dachten, dat de verbijzondering van den mensch 
diep in het westersche geestesleven geworteld was, - in het 
protestantisme, het liberalisme, de idealistische filosofie - hebben reden 
onthutst en verslagen te zijn. Klaarblijkelijk zijn de arbeids- en 
levenswijze binnen korten tijd in staat, eene, min of meer vergevorderde, 
differentiatie weer op te heffen en den schetsmatigen aanleg van de 
persoonlijkheid uit te wisschen.”608

8. Europa 1931: "een speelplaats voor booze en wrede kinderen"
Johan Huizinga deelde de zorg van zijn goede vriendin Henriëtte. Toen hij 
voor Oostenrijks publiek het ideaal van de persoonlijkheid schetste, hield 
Huizinga zijn lezers werkelijk niet zomaar voor, hoe belangrijk het was dat 
een mens zich persoonlijk tegenover de wereld durfde op te stellen.609 Een

44, 127, 129-130, 133; voor Eichmann's in de ogen van Arendt met frazen en clichés 
volgestouwde wezen, zie p. 46-50 en 231.
608 Het citaat op op p. 52 van Henriëtte Roland Holst, 'De roeping van den enkeling', uitgegeven als 
p. 51-66 in: Henriëtte Roland Holst, De Krisis der Westersche Kuituur (Arnhem, 1933).
509 J. Huizinga, Der Mensch und die Kultur (Stockholm, 1938), p. 14-15.
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goed deel van de Westerse mensheid, de jeugd met name, gaf namelijk 
aan dit niet langer te willen.

De jeugd van de jaren '20 en '30 van de 20e eeuw wilde niet 
tegenover de wereld staan, maar juist in de wereld stelling betrekken. 
Beschouwing, geestelijke vorming: alles wat de oudere generatie hoog 
wilde houden, was voor haar, na de gruwelen van de Wereldoorlog van 
'14-'18, in discrediet geraakt. Jongeren verlangden een vitaal élan-, zij 
hunkerden naar een gemeenschap, waaraan zij zich met hart en ziel 
overgeven konden. Was die gemeenschap eenmaal gevonden, dan moest 
vervolgens voor haar alles wijken, niet alleen in het eigen leven, maar ook 
in het leven van anderen. Dirk Coster (1887-1956), een invloedrijk 
Hollands literator, stelde anno 1931 met afgrijzen vast "dat thans dit 
Europa zich ons aandoet voor minstens één derde als een speelplaats voor 
booze en wreede kinderen."610 Voor het oude Europa, zo vreesde Coster, 
lag opnieuw een grote zelfmoord in het verschiet, een vervolg op de 
Wereldoorlog, zo mogelijk gruwelijker nog. Coster wist het zeker: de 
twee, drie generaties die in de jaren '20 tot volwassenheid waren 
gekomen, waren voor de Europese humanistische traditie verloren 
gegaan. De volwassenen die deze generaties tot het humanistische ideaal 
hadden moeten opvoeden, waren na '14-'18, beschaamd over de oorlog, 
bedremmeld terzijde gaan staan. Harteloze ouderen hadden zo de kans 
gekregen de jeugd te bespelen, als een makkelijk klavier: "Wees eng', zo 
rieden zij, omdat ge alleen in de engte heftig kunt zijn! Erken één ideaal 
of één land, en vernietig alle leven dat zich daarnaast tracht te 
handhaven, of tracht het te vernietigen. Want de eerbied voor het 
menschelijke leven is een sentimenteele leugen van het oude Europa en 
een manie van zwakzinnigen."611 Het succes van deze wrede doctrine was 
evident. Huizinga scheen het toe, dat velen een soort permanente 
puberteit beleefden, zozeer werd in het maatschappelijk verkeer de toon 
gezet door een voor de 'knapenleeftijd' typisch gebrek aan eerbied voor 
anderen of andere meningen.612 Overal gingen vaandels de hoogte in, met 
geüniformeerde kolonnes erachteraan, marcherend, intimiderend, klaar 
voor de strijd.613 De tweede grote zelfmoord kwam inderdaad.

9. G. H. Mead, + 1931; de matige receptie van z'n werk verklaard
George Herbert Mead overleed in 1931. Kort daarop begonnen zijn 
hoofdwerken te verschijnen.614 Het is, gezien het tijdsgewricht van 
publicatie, niet vreemd dat de werken van Mead tot op heden

610 Dirk Coster, 'Bij het tienjarig bestaan van 'De Stem": p. 264-408 in: De Stem, jaargang 10 
(1930), p. 278.
611 Op. cit., p. 268-269.
612 J. Huizinga, In de Schaduwen van Morgen. Een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd 
(Haarlem, 1935), hoofdstuk XVI ('Puerilisme').
613 Vrij naar p. 1 van: Huizinga, Schaduwen.
614 Het gaat om de volgende werken: George H. Mead, The Philosophy of the Present, edited, with 
introduction, by Arthur E. Murphy (Chicago, 1932); George H. Mead, Mind, Self&  Society, edited, 
with introduction, by Charles W. Morris (Chicago, 1934); George H. Mead, Movements ofThought 
in the Nineteenth Century, edited, with introduction, by Meritt H. Moore (Chicago, 1936); George 
H. Mead, The Philosophy of the Act, edited, with introduction, by Charles W. Morris et al (Chicago, 
1938).
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onvoldoende impact heeft gehad. Immers: de door Mead tot stand 
gebrachte verzoening tussen individu en collectief werd gepubliceerd op 
het moment dat in Europa fascisten, nationaalsocialisten en communisten 
de aloude strijd tussen collectivisme en individualisme op het spits 
dreven, terwijl deze strijd in Mead's vaderland intensiveerde door de 
polariserende werking van Roosevelt's New Deal. Kort en goed: de timing 
van publicatie van Mead's werken was uiterst ongelukkig, hetgeen zijn 
invloed geen goed heeft gedaan.
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HOOFDSTUK 5
Voortbouwen op Huizinga -  de wereld van 'spel' bestaat uit een 
sfeer van 'wedijver' én een sfeer van 'conversatie'

1. Voortbouwen op Huizinga's Homo ludens
In de jaren '30 geraakten nogal wat Europese naties in de greep van een 
ontspoord collectivisme. In Nederland, een land dat de Eerste 
Wereldoorlog niet als combattant had hoeven meemaken, bestond 
nauwelijks een voedingsbodem voor enghartig nationalisme en het 
bijhorende laarzengestamp. De burgerlijke wereld van vóór 1880 werd 
door onze elites vrij ongeschonden gekoesterd. Toch: het verval van de 
middenstand en de opkomst van in loondienst aangestelden ging niet aan 
Nederland voorbij. Deze ontwikkelingen werden genoteerd en bekritiseerd, 
net als de gevaarlijke collectivistische experimenten in buurland Duitsland 
Vooraanstaande burgerlijke cultuurcritici als Dirk Coster, Henriëtte Roland 
Holst, en Johan Huizinga kwamen reeds voorbij.615 Speciaal in de strijd 
tegen het fascisme liet verder Jacques de Kadt zich niet onbetuigd.616

De meeste cultuurkritieken uit de jaren '30 zijn inmiddels voor een 
belangrijk deel verouderd. Toch blijven bepaalde elementen boeien. Zelf 
denk ik speciaal aan Ter Braak's herontdekking van het oud-Franse 
cultuurideaal van de honnête homme617, en aan Huizinga's 
karakterisering, een jaar later, van de gevaarlijke mentaliteit van veel van 
zijn tijdgenoten als 'puerilisme'.618 Dit 'puerilisme' werkte Huizinga in 1938 
nader uit in zijn Homo Ludens, zijn nog altijd invloedrijke619 magnum 
opus, gewijd aan de plaats van spel in onze cultuur. Dit boek van 
Huizinga, de Homo Ludens kan, in verbinding met het denken van Mead, 
de oplossing van onze hedendaagse problemen dichterbij brengen. In dit 
en het volgende hoofdstuk maak ik dat inzichtelijk: in dit vijfde hoofdstuk 
doe ik een voorstel tot verbetering van Huizinga's analyse van 'de plaats 
van spel in onze cultuur', waarna ik mij in hoofdstuk 6 door Schweitzer,
De Waal en Mead naar een filosofie van het 'meedenken' laat leiden, die 
eenvoudig te verbinden blijkt met zowel de verbeterde analyse van de 
plaats van spel in onze cultuur als met het door Ter Braak in 1934 
herontdekte ideaal van de honnête homme.

2. Spel is 'belangeloos' en ligt buiten de sfeer van 'verwerving'
Huizinga werkt in het eerste hoofdstuk van zijn Homo ludens langzaam 
naar een samenhangende definitie van spel toe. Zo stelt hij dat in spel 
iets mee "speelt', "wat buiten de onmiddelijke zucht tot levensonderhoud" 
uitgaat"620; spel is "een bepaalde qualiteit van handelen, die zich van het

615 Zie in het vorige hoofdstuk de paragrafen 6 tot en met 8.
616 Zie: J. De Kadt, Het fascisme en de nieuwe vrijheid (Amsterdam, 1939).
617 Zie in het vorige hoofdstuk paragraaf 6.
618 Huizinga's 'puerilisme' komt uitgebreid aan de orde in paragraaf 11 van dit lopende hoofdstuk.
619 Zie: Lisa Jardine, Hoe Homo ludens voorleeft. Van Huizinga tot Zemon Davis en daarna. 
Huizinga-lezing 2010 (Amsterdam, 2011).
620 3. Huizinga, Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur (Haarlem, 
1938), p. 2.
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gewone leven onderscheidt."621 Spel, zo werkt Huizinga deze gedachten 
uit, is "allereerst en bovenal een vrije handeling", waaraan mens en dier 
zich overgeven "omdat zij er lust in hebben."622 Spel is beslist "geen 
taak"623: het heeft een "belangeloos karakter", dat wil zeggen "het staat, 
als niet het 'gewone leven'zijnde, buiten het proces van onmiddellijke 
bevrediging van nooden en begeerten. Het onderbreekt dat proces. Het 
schuift zich daartusschen als een tijdelijke handeling, die in zichzelf 
afloopt en verricht wordt om de bevrediging, die in de verrichting zelf 
gelegen is."624 Is spel misschien in eerste instantie een "intermezzo van 
het dagelijksch leven, een verpoozing"625, zodra het een regelmatig 
terugkerende afwisseling wordt, zet het zich vast in het leven van individu 
en gemeenschap als een onmisbare cultuurfunctie. Huizinga zelf werpt de 
vraag op, of het spel, eenmaal onmisbaar, zijn kenmerk van 
belangeloosheid verliest. Hij meent van niet, "want de doeleinden, die het 
dient, liggen zelf buiten de sfeer van direct materieel belang of 
individueele bevrediging van nooddruft"-, hoezeer het spel het heil der 
groep ook dienen mag, dat gebeurt steeds "op een andere wijze en met 
andere middelen dan de onmiddelijke verwerving van levensbehoeften."626 
In het spel telt niet "direct materieel belang" of enig te realiseren "nut"627: 
het blijft in zichzelf besloten. Wel is een zekere inspanning gevraagd: er 
moet, zoals Huizinga dat zegt, iets "lukken", en dat brengt een zekere 
"spanning" met zich mee; "er is een streven gaande naar ontspanning."628 
Mij lijkt in de afwisseling van spanning en ontspanning de "aardigheid" en 
het "pleizier" te liggen, die Huizinga in ieder spel waarneemt.629

De 'belangeloosheid' die Huizinga in het spel waarneemt, houdt 
ontegenzeggelijk verband met de "diepe aesthetische hoedanigheid"630 die 
hij aan er aan toeschrijft; aan spel, zeker in zijn primitieve vormen, 
hechten zich volgens hem "schoonheid", "blijheid" en "bevalligheid"631: 
spel "versiert het leven" 632 Huizinga waagt de veronderstelling, dat "de 
aesthetische factor" wel eens identiek zou kunnen zijn aan "den dwang tot 
het scheppen van geordenden vorm, die het spel in al zijn gedachten 
doordringt."633 De geordende vorm wordt tot stand gebracht in een 
speelruimte. Spel immers, zo Huizinga, zondert zich van het gewone leven 
af in plaats en duur: "het 'speelt zich af'binnen zekere grenzen van tijd en 
plaats."634 Uiteraard kent ieder spel regels, die bepalen "wat er binnen de

621 Op. cit., p. 6.
622 Op. cit., p. 11.
623 Op. cit., p. 12.
624 Op. cit., p. 13.
625 Loc. cit.
626 Op. cit., p. 14.
627 Op. cit., p. 20.
628 Op. cit., p. 16.
629 Op. cit., p. 3-4. Voor de goede orde: bij Huizinga komt deze koppeling van 'spanning' aan 
'aardigheid' en 'plezier' in de loop van zijn boek wel degelijk tot stand; zie daarvoor zijn spel- 
definities, als opgevoerd in de volgende alinea van deze paragraaf.
630 Op. cit., p. 3.
631 Op. cit., p. 10.
632 Op. cit., p. 13.
633 Op. cit., p. 15.
634 Op. cit., p. 14.
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tijdelijke wereld, die het heeft afgebakend, gelden zal."635 Die regels zijn 
absoluut en onbetwijfelbaar: "zoodra de regels overtreden worden, valt de 
spelwereld ineen. Er is geen spel meer. Het fluitje van den scheidsrechter 
heft den ban op, en herstelt 'de gewone wereld' voor een oogenblik in 
werking."636

Een aantal definities637 die Huizinga van spel geeft, vatten het reeds 
aangehaalde netjes samen. Zo heet het aan het begin van het tweede 
hoofdstuk bij hem: "spel is een vrijwillige handeling of bezigheid, die 
binnen zekere vastgestelde grenzen van tijd en plaats wordt verricht naar 
vrijwillig aanvaarden doch volstrekt bindenden regel, met haar doel in zich 
zelf, begeleid door een gevoel van spanning en vreugde, en door een 
besef van 'anders zijn'dan het 'gewone leven'.”638 Rond het midden van 
het boek heet het, in dezelfde zin: spel "is een handeling, die binnen 
zekere grenzen van plaats, tijd en zin verloopt, in een zichtbare orde, naar 
vrijwillig aanvaarde regels, en buiten de sfeer van materieele nuttigheid of 
noodzakelijkheid. (...) De handeling wordt begeleid door gevoelens van 
verheffing en spanning, en voert blijdschap en ontspanning met zich."639 
Aan het einde van de Homo ludens ten slotte herhaalt Huizinga nog eens: 
een spel is "een overeenkomst van slechts binnen omschreven grenzen 
maar dan ook volstrekt gebiedende regels, zonder nuttigheidsdoel, doch 
met een effekt van behagen, ontspanning, vreugde en verheffing."640

3. Huizinga's agonale fixatie
In de boven aangehaalde bepalingen van wat spel is, kan ik Huizinga 
zonder problemen volgen. Grote moeite heb ik met de ver-enging van het 
spelbegrip die Huizinga na zijn inleidende eerste hoofdstuk 
verrassenderwijze doorvoert. Spel blijkt bij hem, vrij plots, vooral 
'agonaal' spel te zijn, dat wil zeggen: wedstrijd, kamp, krachtmeting, - 
kortom, iedere vorm van spel die 'winnaars' en 'verliezers' kent.

De bedoelde ver-enging voert Huizinga reeds aan het begin van het 
tweede hoofdstuk van de Homo ludens door, als hij de woorden voor 
'spel' in diverse talen de revue laat passeren. Zo stelt hij vast641 dat de 
oude Grieken spel konden aanduiden met het woord paidia. Het gaat hier 
om spel dat lijkt op dat van het kind (pais), maar toch niet door 
kinderachtigheid (paidia) let op het accent) wordt gekenmerkt; voor het 
beuzelachtige en onbelangrijke gebruikten de Grieken het woord athurma. 
In de sfeer van paidia valt al het spel, tot het hoogste en heiligste aan 
toe, dat gekenmerkt wordt door "het blijde, vrolijke, onbezorgde." Welnu, 
zo gaat Huizinga voort, er is een groot gebied aan te wijzen dat volgens

635 Op. cit., p. 17.
636 Op. cit., p. 17.
637 De definitie van spel op p. 20 van Homo ludens is nog een voorlopige, en voer ik hier niet op.
638 Op. cit., p. 40.
639 Op. cit., p. 189. Weggelaten heb ik de passage: "De stemming van het spel is van 
onttrokkenheid en vervoering, hetzij een heilige of een louter feestelijke, hetzij het spel wijding of 
vermaak is." De lezer zij gewaarschuwd: eigenlijk alles wat in de Homo ludens door Huizinga over 
'het heilige', 'wijding', en wat dies meer zij wordt gezegd, laat ik buiten beschouwing.
640 Op. cit., p. 271.
641 Zie p. 43 van het op. cit. voor het nu volgende over de Grieken.



238

zijn definitie binnen het spel valt, maar door de Grieken noch met paidia, 
noch met athurma werd aangeduid: het gebied van de kamp- en 
wedspelen namelijk. Over dit voor de oude Grieken buitengewoon 
belangrijke deel van het leven heerste, zo Huizinga, het woord agon. 
Huizinga stelt vast, dat een vergelijkbare verdeling van woorden over 
twee 'spelgebieden' in het Chinees waar te nemen is. De Chinese taal 
namelijk kent het woord wan, waarin, zo Huizinga in navolging van 
Duyvendak642, "de noties van het kinderspel overwegen. Het omvat in 
hoofdzaak de volgende speciaale betekenissen: zich met iets bezighouden, 
in iets vermaak vinden, beuzelen ('to trifle'), dartelen, stoeien, schertsen. 
Het dient ook voor bevoelen, onderzoeken, beruiken, het door zijn handen 
laten gaan van bibelots, eindelijk nog voor het genieten van den 
maneschijn." Voor alles wat wedstrijd is, gebruiken de Chinezen een apart 
woord: cheng, dat dus, aldus nog altijd Huizinga, "volkomen te vergelijken 
is"643 met het Griekse agon.

Huizinga wil vasthouden aan één begrip en één woord voor spel, net 
als de Romeinen, die alle spel als ludus karakteriseerden. Op zich is het 
legitiem om twee verschillende spelgebieden onder één en dezelfde term 
(ludus = spel) te scharen, maar het risico daarbij is wel dat, al dan niet 
bewust, één van de spelgebieden in het algemene spelbegrip zodanig gaat 
domineren, dat het andere buiten zicht geraakt. Dit nu is precies wat 
Huizinga overkomt. In het derde hoofdstuk van zijn boek, dat 
veelbetekenend genoeg 'spel en wedijver als cultuurscheppende functie'644 
heet, openbaart zich bij Huizinga wat ik als zijn 'agonale fixatie'645 zou 
willen omschrijven: spel identificeert hij in toenemende mate met 
wedijver. Huizinga richt zich voor het grootste deel van zijn boek verder 
op wat hij noemt "de agonale basis van het cultuurleven in archaïsche 
gemeenschappen".646 Hij is gefascineerd door "de antithetische en 
agonistische basis der cultuur" die in het spel gegeven is.647 Op 
onnavolgbare wijze maakt Huizinga, vele hoofdstukken lang, ook werkelijk 
inzichtelijk hoe zeer in primitieve culturen rechtspraak, oorlogvoering, 
wijsheid, poëzie, drama, wijsbegeerte en muziek in "spelende wedijver" 
vorm hebben gekregen - al deze cultuurvormen kwamen, zo laat hij 
treffend zien, niet 'uit' spel voort, maar ontplooiden zich "in spel en als 
spel". 648

642 Op. cit., p. 46.
643 Op. cit., p. 47.
644 Mijn cursivering.
645 De fascinatie voor”s-levens felheid'in wedkamp en strijd, kortom voor’de agon', loopt als een 
rode draad door Huizinga's oeuvre. We vinden haar, buiten de Homo ludens, met name sterk terug 
in zijn twee andere hoofdwerken: J. Huizinga, Mensch en Menigte in Amerika. Vier essays over 
moderne beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1918) en: J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen. 
Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de 
Nederlanden (Haarlem, 1919).
646 Huizinga, Homo ludens, p. 83.
647 Op. cit., p. 108-109.
648 Zie in het op. cit. de hoofdstukken 4 tot en met 10. De citaten zijn van p. 250, alwaar Huizinga, 
op de eerste bladzijde van zijn elfde hoofdstuk, het voorgaande samenvat.
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Ofschoon Huizinga nergens zo ver gaat om 'spel' echt aan 
'wedkamp' gelijk te stellen649, veroorzaakt zijn agonale fixatie wel degelijk 
opmerkelijke blinde vlekken in zijn spelwaarneming. Zo wil hij eigenlijk 
niet van erotisch spel weten, ofschoon, zoals hij zelf ook laat zien, de 
sexuele vereniging in talloze talen wel degelijk als spel ('minnespel') wordt 
begrepen, en "spelen in erotische beteekenis" naar zijn eigen zeggen 
"even algemeen verbreid en even voor de hand liggend is als de 
gelijkstelling van spel en strijd".650 Verder stelt Huizinga in een onbewaakt 
ogenblik wetenschap en wijsbegeerte volledig in de sfeer van het 
agonale651, wat hem in de problemen brengt als hij later juist het agonale 
spelelement, te weten "de zegepraal over een tegenstander", wil 
ontzeggen aan de moderne wetenschap, met haar "strenge eischen van 
exactheid en waarheidsliefde".652 Ook weet Huizinga maar weinig aan te 
vangen met dans en de beeldende kunsten: cultuurvormen waarin het 
agonale karakter eigenlijk ontbreekt, en waar het enkel met het nodige 
wringen aan toe kan worden gevoegd, in de vorm van speciaal opgetuigde 
wedstrijden of examens.653 Huizinga toont met name bij de behandeling 
van beeldende kunst zijn ongevoeligheid voor niet-agonale spelvormen 
overduidelijk, daar hij plompverloren stelt dat"de voortbrenging" van 
deze kunstvorm wat hem betreft "geheel buiten de sfeer van het spel" 
verloopt.654 Kort en goed: Huizinga heeft weliswaar een brede definitie 
van spel opgesteld die meerdere spelgebieden bestrijken kan, maar zet 
die definitie in zijn Homo ludens eigenlijk alleen met succes (met groot 
succes, wel te verstaan) in voor een schets van de agonale spelvormen 
der primitieve culturen; buiten het gebied van agonaal spel lijkt hij het 
spoor een beetje bijster te raken.

4. De tegenstelling 'ernst en spel' vervangen door 'spoed en spel'
Als Huizinga zijn eigen tijd nadert, ziet hij vooral verval. De 18e eeuw wil 
hij nog waarderen, als een eeuw met bijzonder veel "spel-qualiteit"655', ja, 
hij benijdt deze eeuw soms zelfs om haar "bijzonder sterk sprekend 
algemeen ludiek karakter."656 Wat een contrast dan met de 19e eeuw, die 
volgens Huizinga maar weinig plaats laat aan de "spelfunctie". De geesten 
zijn die eeuw volgens hem in de greep van het "prozaïsche 
nuttigheidsbesef’ en van een "burgerlijk welvaartsideaal" 657 Het

649 Integendeel zelfs: op p. 151 van de Homo ludens maakt hij, goed op stoom in zijn 
uiteenzettingen over het belang van het agonale in het spel, nog eens nadrukkelijk het onderscheid 
tusssen 'wedijver' en 'spel' in meer algemene zin: "Aan het begin van allen wedkamp staat het 
spel, dat is een afspraak om in een perk van tijd en ruimte, naar bepaalde regels, in bepaalden 
vorm, iets te volbrengen, wat een oplossing van een spanning brengt, en wat buiten den gewonen 
loop des levens staat."
650 Op. cit., p. 62-63; citaten van p. 62.
651 Op. cit., p. 225: "De wetenschap, evenals de wijsbegeerte, is uit haar aard polemisch, en het 
polemische is van het agonale niet te scheiden."
652 De zichtbare worsteling van Huizinga op p. 292-294 van het op. cit.; de citaten van pagina 294.
653 Op. cit., p. 62-63; citaten van p. 236-249; daarbij nog grootvaderlijke kritiek op de moderne 
kunst op p. 289-291.
654 Op. cit., p. 241.
655 Op. cit., p. 268-270; 'spel-qualiteit' op p. 268.
656 Op. cit., p. 226.
657 Op. cit., p. 276.
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"rationalisme" en "utilisme" brengen een "overschatting van den 
economischen factor" in de maatschappij en in de menselijke geest. De 
'ludieke factor in het gemeenschapsleven' is ver te zoeken, in een eeuw 
die volgens Huizinga vervult is van "ernst tot op den bodem".658 Volgens 
Huizinga is in de 19e eeuw de samenleving "zich haar belangen en haar 
streven overbewust geworden."659 De "algemeene verernstiging der 
cultuur"660 die de 19e eeuw volgens Huizinga zou kenmerken, schrijft hij 
regelrecht toe aan een overmatige gerichtheid op het "aardsche 
welzijn. "651

Huizinga wordt niet moe het te herhalen: "a/s ooit een eeuw zich 
zelf en al het bestaande als ernst genomen heeft, is het de negentiende 
geweest."662 Waar'ernst' is, zo impliceert hij daarbij duidelijk663, daar is 
geen 'spel'. Die implicatie ligt voor een lezer van de Homo ludens niet zo 
voor de hand als Huizinga bij de behandeling van de door hem 
verafschuwde 19e eeuw wel zou willen. Reeds Huizinga's neef en 
tijdgenoot Menno ter Braak wees er in een welwillende recensie op, dat 
Huizinga zelf constateert dat de begrippen 'ernst' en spel' zodanig door 
elkaar lopen, dat op het scherpst van de snede onderzocht had moeten 
worden of deze tegenstelling eigenlijk wel gehandhaafd kan blijven.664 Ter 
Braak heeft gelijk. Huizinga ontmantelt de tegenstelling in zijn Homo 
ludens feitelijk volkomen, maar trekt toch niet nadrukkelijk genoeg de 
conclusie dat zij dus eigenlijk geen zin meer heeft.665 Er is overigens wel 
een punt, waarop Huizinga het onderscheid tussen ernst en spel wel 
degelijk, voor wat betreft een 'voor-culturele fase' wel te verstaan, 
opgeheven wil zien. Redenerend over het raadsel als spel, stelt hij 
namelijk: "Het raadsel, mag men concludeeren, is in beginsel en in den 
beginne heilig spel, d. w.z. het ligt over de grenzen van spel en ernst heen, 
het is van hoog gewicht, zonder daarmee zijn spelkarakter te verliezen. 
Ziet men het nu vervolgens zich vertakken zoowel naar de zijde van het 
vermaak als naar die van de gewijde leer, dan moet men niet spreken van 
ernst, die tot scherts vervalt, noch van spel, die zich tot ernst verheft.
Wat hier geschiedt is niets anders dan dat het cultuurleven gaandeweg 
een zekere scheiding teweegbrengt tusschen de beide domeinen, die wij

658 Op. Cit., p. 277.
659 Op. cit., p. 280.
660 Op. cit., p. 277
661 Op. cit., p. 280.
662 Op. cit., p. 277.
663 Zie de overgang van p. 277 naar 278: "Een algemeene verernstiging der cultuur schijnt ons als 
verschijnsel der negentiende eeuw nauwelijks te loochenen. Die cultuur is in veel mindere mate 
dan die der voorafgaande perioden 'gespeeld'."
564 Menno ter Braak, 'Nec lucisse pudet... - J. Huizinga: Homo Ludens', als p. 129-135 opgenomen 
in: Menno ter Braak, Verzameld Werk, Deel 7: Kronieken (Amsterdam, 1951). Zie p. 134 aldaar 
voor Ter Braaks' scherpe uiteenzetting over 'ernst' en spel'.
665 Beschouwingen over'ernst' en spel' lopen als een rode draad door de Homo ludens heen. 
Kernpassages lijken mij onder meer p. 63-65 (een bepaling van de tegenstelling); p. 109 (het 
oprukken van 'ernst' bij voortgaande beschaving, en het einde van de agon); en de reeds 
aangehaalde pagina's 277 en 280 ('verernstiging'van de cultuur in de 19e eeuw). Het dichtst bij 
een opheffing van het onderscheid tussen spel en ernst komt Huizinga op p. 160, in de context van 
een beschouwing over het raadsel als spel.
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als ernst en spel onderscheiden, maar die in oorspronkelijker phase een 
ongedeeld geestelijk medium vormen, waarin de cultuur opkomt."666

Het is interessant om te zien dat Huizinga, als hij voor het eerst de 
grenzen tussen spel en ernst probeert te bepalen, dicht in de buurt komt 
van een alternatief voor deze tegenstelling. In plaats van ernst-spel zou 
de juiste tegenstelling wel eens eerder langs de lijn van werk-spel gezocht 
kunnen worden. Huizinga is dicht bij dit inzicht. Zo stelt hij: "tegenover 
spel staat voor ons ernst, ook wel, in meer bijzonderen zin, werk".667 
Daarna proeft hij onder meer het Griekse woord spoudé 668, dat 'ijver' en 
'spoed' kon betekenen. Zonder een taalkundig verband te willen 
suggereren, valt mij op dat het Middelnederlandse woord 'spoed' in 
betekenis prima aansluit op het Griekse spoudé. Ons oude 'spoed' immers 
betekende zoveel als 'goede voortgang, spoed, ijver, gedijen, 
voorspoed'.669 In het oud-Engels kwam aan het woord speed een 
vergelijkbaar betekenisveld toe: het woord betekende onder meer 
'abundance', 'power', 'might', 'succes', 'prosperity', 'profit', en 'fortune'.670

Wat nu dus: vervangen we de tegenstelling 'ernst en spel' door een 
tegenstelling tussen 'spoed en spel'? Of we het woord 'spoed' al dan niet 
gaan gebruiken maakt me niet uit, maar waar ik wel een lans voor zou 
willen breken is de tegenstelling tussen een wereld van voorspoed en 
verwerving, van materieel gedijen, zeg maar, en de wereld van het spel. 
Dat lijkt me ook volledig in de geest van Huizinga te zijn. Hij toch hamert 
er in zijn Homo ludens voortdurend op dat het spel 'buiten de 
onmiddelijke zucht tot levensonderhoud' ligt, dat het een 'belangeloos 
karakter' heeft, dat het zich onttrekt aan 'het proces van onmiddellijke 
bevrediging van nooden en begeerten', dat het 'buiten de sfeer van direct 
materieel belang' staat, dat het niets van doen heeft met 'de onmiddelijke 
verwerving van levensbehoeften'.671 Deze bepalingen van het spelelement 
krijgen bij Huizinga zelfs een belangrijke plaats in zijn speldefinitie; 
immers: spel "is een handeling, die binnen zekere grenzen van plaats, tijd 
en zin verloopt, in een zichtbare orde, naar vrijwillig aanvaarde regels, en 
buiten de sfeer van materieele nuttigheid of noodzakelijkheid."672

De tegenstelling tussen spoed en spel laat zich mijns inziens goed 
verbinden met het belang van 'vermogen' (in de zin van 'kracht' zowel als 
'bezit'), dat in dit derde deel regelmatig aan de orde is gekomen. 
Uitgaande van 'vermogen' en van de tegenstelling 'spoed en spel' ga ik in 
de komende paragrafen een bredere kijk op spel ontwikkelen. Daarbij wil 
ik voorbij de agonale fixatie van Huizinga komen. Naast het spelgebied 
van agon oftewel cheng - het gebied van de wedstrijd dus - zal ik 
nadrukkelijk het gebied van paidia oftewel wan omschrijven.

666 Huizinga, Homo ludens, p. 160.
667 Op. cit., p. 63; cursivering van Huizinga zelf.
668 Op. cit., p. 64-65.
669 De betekenissen volgens Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal, Tweede 
druk door Dr. N. Van Wijk ('s-Gravenhage, 1912).
670 Zie hiervoor de Oxford English Dictionary (OED).
671 Al deze bepalingen zijn geannoteerd terug te vinden in paragraaf 2 van dit hoofdstuk.
672 Huizinga, Homo ludens, p. 189, met mijn nadruk.
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5. De wereld van 'spel' staat naast de wereld van 'voorspoed'
Laten we de tegenstelling tussen ernst en spel vervangen door een 
tegenstelling tussen spoed en spel. De wereld van voorspoed en 
verwerving komt daarmee te staan tegenover de wereld van het spel. 
Uitgaande van de betekenis van speed als 'profit', kan de wereld van 
voorspoed en verwerving ook als de wereld van het 'profijt' worden 
gekarakteriseerd. Vertaald in termen van vermogen is de wereld van het 
profijt die, waarin de mens zijn vermogen inzet om er van te 'profiteren'. 
Vermogen is niets anders dan hetzij bezit, hetzij kracht, waardoor 
'profiteren' nader en scherper kan worden omschreven als de inzet van 
bezit en kracht om het vermogen te laten groeien: te laten gedijen; om 
meer bezit en meer kracht te verwerven.

In de wereld van het spel, zo wil ik Huizinga volgen, is profijt 
uitgesloten. Verwerving hoort in het spel niet thuis. Het spel, zo zou ik 
willen zeggen, is een wereld waarin niet van bezit en kracht geprofiteerd 
wordt, maar waarin vermogen geprobeerd wordt. Dat proberen kan twee 
vormen aannemen: in het spel kan de mens zijn bezit en zijn kracht 
proeven, of hij kan bezit en kracht beproeven. Het proeven van vermogen 
levert het spelgebied van de paidia oftewel wan op, terwijl het beproeven 
van kracht of bezit het spelgebied van de agon definieert. Ik leg dit 
onderscheid nader uit.

6. Spel kent een sfeer van 'wedijver' en een sfeer van 'conversatie'
Een nadere omschrijving van het spelgebied van het beproeven, dat wil 
zeggen: van het meten van bezit of kracht met anderen, is snel gegeven. 
Dit is het gebied van de agon, van de wedstrijd, dat door Huizinga zo 
treffend in zijn Homo ludens in kaart is gebracht. Vermogen wordt in dit 
spelgebied op de proef gesteld: gemeten, in wedstrijdvorm, aan het 
vermogen van anderen. De krachtmeting behoeft hier allicht geen nader 
betoog, en ook over de meting van bezit kan ik kort zijn. Huizinga 
namelijk heeft in zijn boek prachtig inzichtelijk gemaakt hoe in archaïsche 
culturen het meten van bezit de vorm aan kan nemen van wedstrijden in 
de vernietiging van bezit, de zogeheten potlach,673 en verder heeft 
iedereen wel een beeld van de wedstrijden in bezitsmeting die 
tegenwoordig schuil gaan achter de uitdrukking 'keeping up with the 
Joneses'. Wat ik belangrijk vind om nog te benadrukken, is dat de wereld 
van de wedstrijd altijd te herkennen is aan het feit dat er winnaars en 
verliezers zijn. Anders gesteld: overal waar ons oog winnaars en verliezers 
ontwaart, mogen we concluderen dat de agonale driften van de mens 
hebben gewerkt. Daarnaast wil ik er nog eens nadrukkelijk op wijzen dat 
het bij wedstrijden, voor zover ze als zuiver spel zijn aan te duiden, nooit 
gaat om de verwerving van vermogen. Er staat - om nog eens op 
Huizinga terug te grijpen - heel iets anders 'op het spel': namelijk eer, 
aanzien, en prestige. Dat in spelvorm eenmaal verworven eer of prestige 
wel degelijk kan worden omgezet in 'winst', en zo naar de wereld van de

673 Op. cit., p. 83-89.
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spoed kan worden vertaald, dat is natuurlijk een ervaringsfeit, waarop ik 
in paragraaf 8 terug kom.

De wereld van het proeven is een andere dan die van het 
beproeven, van de agon. Proeven, dat is de sfeer van de wair. daar 
worden bezittingen bevoelt, beroken, onderzocht; daar worden de eigen 
krachten en die van anderen vrijelijk in dartelen, stoeien, en schertsen 
gesmaakt, zonder dat enig wedstrijdelement de vrije beweging stoort. Ik 
zou zelf, naast wan, nog een ander woord voor deze door Huizinga niet 
goed waargenomen spelsfeer willen hanteren: conversatie. Het Latijnse 
werkwoord 'con-versare' namelijk beduidt zoveel als 'samen bewegen', 
'samen wenden'. Het gaat bij 'con-versare' om een 'samen verkeren', dat 
de vorm kan aannemen van samen dansen, zingen, stoeien, muziek 
maken, maar ook de liefde bedrijven (een basisbetekenis van 
'conversare'), spreken (ons huidige 'converseren'), bouwen, schilderen, en 
onderzoeken. Het moge duidelijk zijn dat onder de noemer van 
conversationeel spel vrijwel alle cultuurvormen te vinden zijn die door 
Huizinga, vanwege zijn agonale fixatie, niet gewaardeerd of niet begrepen 
werden. Het liefdesspel, de diverse beeldende kunsten, de niet- 
polemische wetenschap: het zijn allemaal vormen van conversationeel 
spel.

7. De omzetting van geslaagde proeven in profijt: commercie
De wereld van het 'profijt' en die van de 'proef' kunnen eenvoudig met 
elkaar verbonden worden. Wie goed kan proeven, kan trachten daarvan te 
gaan profiteren: hij kan zijn probeersels voor profijt gaan uitbaten. 
Gebeurt dit, dan is sprake van wat ik een omzetting oftewel conversie van 
proefspel naar de wereld van de spoed zou willen noemen. Het 
conversiegebied is een soort schemerzone tussen zuivere spoed en zuiver 
spel. Deze schemerzone heeft, voor wat de conversie van proefspel naar 
de wereld van de spoed betreft, een duidelijke naam: het is de wereld van 
de commercie.

Het woord commercie is een samenstelling van 'con', voor 'samen', 
en 'merx', voor 'handelswaar'. In commercie gaat het er om dat mensen 
samen komen rond een object van handel. Het feit dat beide partijen uit 
de handel profijt willen trekken, betekent dat commercie spoed-karakter 
draagt. Het feit dat de handelswaar niet simpelweg voor een vaste prijs 
van eigenaar wisselt, maar dat er een 'samenkomst' nodig is, zou er op 
kunnen duiden dat commercie ook een spelkarakter heeft. Ik ben er van 
overtuigd, ook op grond van mijn werk in zeer uiteenlopende winkels, dat 
echte commercie inderdaad een belangrijk spelelement in zich draagt. Er 
wordt geproefd namelijk, en wel op verschillende manieren.

Handel begint bij de handelaar: hij zit in het vak, omdat hij 
voortreffelijk proeven kan, zowel bij in- als verkoop. De handelaar ofwel 
négociant verwerft tegen een redelijke prijs zijn handelswaar, omdat hij 
voortreffelijk de kwaliteit er van proeven kan;674 hij koopt alleen die zaken

674 De vorm van handel waarbij iemand eenvoudigweg op de ene plaats zo goedkoop mogelijk 
inkoopt om op de andere plaats zo duur mogelijk te verkopen -  de basisvorm van het moderne
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in waarvan hij weet of vermoed dat hij er zijn klanten blij mee kan 
maken, en hij weet of vermoed de wensen van zijn klanten omdat hij met 
hen reeds eerder samen diverse handelswaren geproefd heeft. Is de merx 
eenmaal in het bezit van de handelaar, dan kan het handelsspel met de 
koper beginnen. De koper wil weten: ligt deze kar goed op de weg? Is het 
boek echt zo mooi gebonden als de verkoper meent? De verkoper prijst 
zijn waren aan: dit zwaard heeft een werkelijk schitterend ingelegde kling! 
Kijk eens naar de ruime behuizing voor de krachtige transformatoren in 
deze versterker! Als het proeven van de handelswaar eenmaal is 
afgerond, gaan koper en verkoper hun krachten proeven in het 
onderhandelingsspel. Let wel: zij proeven, ieder voor zich, hun krachten, 
zij beproeven ze niet. Commercie is, met andere woorden, niet agonaal. 
Alleen de koper weet, wanneer hij 'een goede deal' heeft; en hetzelfde 
geldt voor de verkoper. Als ik in de bazaar bij een tapijt sta, weet ik dat ik 
maximaal 300 denarii kwijt wil zijn, en de verkoper weet dat hij minimaal 
200 ervoor wil hebben. Bij een verkoop op een prijs van 250 zijn we 
allebei tevreden: we hebben allebei ons profijt. We hebben alleen niet 
allebei 'gewonnen' in agonale zin, omdat nergens in het proces een 
heldere spelregel gegeven was die winst of verlies definieerde. Natuurlijk: 
al spelend kan de koper of verkoper wel, onder aanroeping van zijn 
'bloedjes van kinderen' een gefingeerde uiterste prijs voorstellen, maar 
het feit dat die in de onderhandelingen in een oogwenk gepasseerd is, 
maakt duidelijk dat het inderdaad maar om een spelvorm gaat. Alleen als 
één van beide partijen écht een bepaalde prijs wil halen, en als een échte 
overwinnaar uit de onderhandeling - wat zeg ik: het 'strijdperk' - wil 
stappen, dan is de commercie kapot en door een wedstrijd vervangen.675 
Iedereen weet hoe dat gaat; kijk maar eens op vakantie, ergens in het 
Morgenland: daar is op iedere markt altijd wel een Westerling te vinden 
die het commerciële spel dat de verkopers willen spelen op agonale wijze 
om zeep weet te helpen.

Uiteraard hoeft de conversie van geslaagde proeven oftewel mooie 
probeersels naar de wereld van de spoed niet altijd om bezittingen te 
draaien: het kan ook om het proftijtelijk maken van krachten gaan, 
bijvoorbeeld bij theatergroepen, acrobaten, architecten, dichters en 
andere kunstenaars, en eveneens bij adviseurs of managers. Moderne 
bedrijven die serieus aan 'research and development' doen, hebben zelfs 
een aparte spelsfeer in het leven geroepen waar onderzoekers vrijelijk 
kunnen proeven, steeds in de hoop (maar zonder de dwang) dat 
geslaagde proeven commercieel kunnen worden uitgebaat.

groothandelsbedrijf -  heeft eeuwenlang in een kwade reuk gestaan, als een verstoring van 'echte 
commercie'. Zie bijvoorbeeld de Franse taal, waarin de echte handel, de commercie waarop ik doel, 
bekend staat als négoce (een eerlijk vak) en de verstorende vorm van handel wordt aangeduid met 
de pejoratieve term trafic. Moderne traficeurs zijn veelal door-en-door agonale types; zij zien zich 
- de term zegt alles al -  als heuse 'prijsvechters'.
675 Huizinga ziet handel, typisch genoeg, vooral als een wedstrijd: zie de Homo ludens, p. 73-74.
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8. Het profijtelïjk maken van wedstrijdwinst: heerschappij
In paragraaf 6 hierboven stipte ik al aan, dat in wedstrijden gewonnen eer 
en aanzien profijtelijk gemaakt kunnen worden. Huizinga wijst ons de weg 
bij het beschouwen van deze vorm van conversie van spel naar spoed, als 
hij de verbinding legt tussen de agonale sfeer en het verschijnsel 
'aristocratie'.676 Laten we hem nog eens over de agon aan het woord:
"Van het kinderleven af tot in de hoogste activiteiten van cultuur toe 
werkt als een der krachtigste drijfveren tot volmaking van zich en zijn 
groep de zucht, geprezen of geërd te worden om zijn voortreffelijkheid.
(...) Men zoekt eer om zijn deugd. Men wil de voldoening van het goed 
gedaan te hebben. Het goed gedaan hebben, beteekent het beter te 
hebben gedaan dan een ander. Om de eerste te zijn, moet men de eerste 
blijken, zich de eerste betoonen. Tot het leveren van dat bewijs van 
meerderheid dient de wedijver, de wedstrijd."677 Huizinga wijst er op, dat 
de 'deugd' die 'eer waardig' maakt in de archaïsche gemeenschap nog 
heel basaal betekent dat men 'tot iets geschikt is'. Alles heeft zijn eigen 
'deugd': een paard, een hond, een oog, een bijl, een boog. Welnu: het 
Griekse woord voor deugd is areté, verwant aan artistos, dat 'de beste',
'de voortreffelijkste' beduidt. "De deugd van den edelen man," zo 
Huizinga678, "is het stel van eigenschappen dat hem geschikt maakt om te 
strijden en te gebieden." Onder die eigenschappen vallen volgens 
Huizinga679 "kracht, moed, rijkdom, goed bestuur van zaken", en ook 
"goede zeden, urbaniteit, distinctie, mildheid, grootmoedigheid en 
zedelijke volmaking". Dit hele betekenisveld wordt door het Griekse areté 
omvat, een woord dat, zo beleert ons Huizinga, in het Arabische moura'a 
een pendant heeft. Dit deugdideaal is een mannelijk ideaal: het ideaal van 
wat de Romeinen met virtus aanduidden. Steeds blijft dit ideaal 
"verbonden aan de erkenning en handhaving van de eer, de primitieve, 
uiterlijk blinkende eer."680 De aristoi, de besten, moeten steeds opnieuw 
bewijzen afleggen van hun meerderheid: "Het leven van den jongen 
adellijken krijger is voortdurend oefening in den deugd en kamp om de 
eer van zijn hoogen stand. Het Homerische (...) 'altijd de beste te zijn en 
de meerdere van anderen'drukt het ideaal volkomen uit."681

Tot zover Huizinga. Het is duidelijk: "deugd, eer, adel en roem staan 
(...) van aanvang af binnen den kring van den wedkamp, dat wil zeggen 
van het spel."682 Toch is er nog een stap te zetten van de eer en het 
aanzien die een winnaar in een zuiver spel behaalt, en het profijt dat hij 
daar in de wereld buiten het spel van zou kunnen trekken. Deze stap is 
eenduidig: het is die der heerschappij. Wie, zoals Huizinga dat zo treffend 
heeft uiteengezet, in de primitieve samenleving keer op keer, wedstrijd na 
wedstrijd, op zoveel mogelijk terreinen van het leven bewijst dat hij de

676 Voor het nu volgende: Homo ludens, p. 91-93; citaten verantwoord ik hierna nog met precieze 
bladzijde-aanduiding.
677 Op. cit., p. 91.
678 Op. cit., p. 92.
579 Loc. cit.
680 Loc. cit.
681 Op. cit., p. 93.
682 Loc. cit.
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meerdere van anderen is, hij mag ook buiten het spel zijn eer genieten. 
Het in spel verworven en steeds opnieuw bewezen prestige maakt dat de 
'aristocraat' gebieden mag, - hij wordt ook buiten de sfeer van het spel 
door anderen gehoorzaamd omdat hij nu eenmaal 'de beste' is. Gebiedend 
beschikt de aristocraat feitelijk over de krachten van anderen, gebiedend 
ook verwerft hij zich doorgaans een deel - een aanzienlijk deel zelfs - van 
door anderen vergaarde bezittingen. Zo zet zich 'eer', een begrip uit de 
spelwereld, dus om in speed, opgevat als 'might' en 'power', - een 
'macht', wel te verstaan, die zeer 'profijtelijk' is.

Is het in de primitieve samenleving zo dat de aristocraat op zoveel 
mogelijk terreinen moet uitblinken om de conversie van zijn in spel 
verkregen prestige naar de sfeer van macht en profijt ('spoed') te 
bewerken, bij voortschrijdende beschaving wordt, in een steeds verder 
doorgevoerde arbeidsdeling, succesvolle conversie afhankelijk van het 
uitblinken in één enkele, prestige-brengende sfeer. In het Frankrijk van na 
1500683 bleef de zwaardadel (noblesse d'epée) leunen op in oorlogvoering 
vergaard prestige. Daarnaast trad een nieuw soort adel: de ambtsadel 
(noblesse de robe) die haar eer vond in het verrichten van intellectuele 
arbeid voor de koning. Naast deze beide takken van adel maakten zich de 
rijke handelaren en fabrikanten als een soort van aristocraten breed: als 
lieden namelijk, die in competitie met anderen als overwinnaars uit de 
strijd waren gekomen. Om de drie vormen van uitblinken op één noemer 
te brengen, werd in Frankrijk het ideaal van 'meritocratie' geformuleerd: 
wie, op welk terrein van het leven dan ook, door verdienste voor de 
samenleving uitblonk, mocht mede heersen over het gewone volk.

9. Over polemiek, competitie en concurrentie
Geslaagde proeven kunnen worden omgezet in profijt, en hetzelfde geldt 
voor in wedstrijdsfeer behaalde overwinningen. Bij deze vormen van 
conversie wordt spel in spoed vertaald. Nu is er ook conversie binnen de 
spelwereld mogelijk, en wel voornamelijk van de wereld van de 
conversatie naar die van de krachtmeting. Proef, probeersel en onderzoek 
kunnen een agonaal karakter krijgen. Het meest zichtbaar wordt dat in de 
zogenaamde 'polemiek': de 'pennestrijd' waaraan wetenschappers, 
kunstenaars en literatoren zich van tijd tot tijd overgeven, waarbij soms 
over jaren heen heuse kampen ('scholen', 'richtingen') ontstaan; Huizinga 
heeft voor deze verschijnselen een scherpe neus gehad.684 Niet onvermeld 
wil ik verder laten dat ook in de overgang van spel naar spoed die 
commercie heet een omslag naar een agonale vorm steeds mogelijk is. Al 
in paragraaf 7 hierboven refereerde ik er aan, dat iedere onderhandeling 
over prijs een agonaal karakter kan krijgen. Hier wil ik daar nog aan toe 
voegen dat ook handelaren met elkaar kunnen gaan wedijveren. Tüssen 
handelaren kan bijvoorbeeld strijd ontbranden om klanten die men graag 
bij de 'competitie' wil weg kapen of juist met alle geweld exclusief voor de

683 Wat ik in deze alinea schets is in zekere zin een verkorte herhaling van het reeds gestelde in 
het Eerste Deel, hoofdstuk 1, de paragrafen 3 en 7, alleen nu dan nadrukkelijk onder het opzicht 
van 'spoed en spel'.
684 Zie in de Homo ludens vooral p. 223-226 en 291-294.
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eigen handel wil behouden, of om de vraag wie de grootse winkel heeft, 
de meeste omzet, de meeste winst. Toch zou ik willen waarschuwen, 
precies op dit punt in mijn betoog, voor de misvatting dat concurrentie in 
de wereld van de commercie altijd agonaal zou zijn, als stond 
'concurrentie' gelijk aan 'competitie'. Het woordenboek leert ons dat dit 
eigenlijk helemaal het geval niet is.

In het oorspronkelijke (late) Latijn betekent 'competere' inderdaad 
'gelijktijdig trachten te bereiken', en is de 'competitor' de 'mededinger'.
Het woord 'concurrere' evenwel betekent iets heel anders: het staat voor 
'samenkomen', 'samentreffen', 'samenvallen', 'zich verenigen', Deze 
betekenissen heeft het Engels in 'concur' steeds vastgehouden. 'To concur' 
betekent zoveel als to 'act in concert', 'cooperate', en to 'agree or express 
agreement'. Het is niet toevallig dat het Engels ons woord 'concurrentie' in 
agonale zin eigenlijk niet kent - het Engelse 'concurrence' betekent 
'cooperation', 'agreement'.685 Ik zeg het even kort: een handelaar die niet 
agonaal gedreven is, herkent in andere handelaren lieden met wie hij kan 
samenwerken, zowel bij het proeven van handelswaar als bij het helpen 
van de klant. Een goede winkelier verwijst de klant die hij niet kan 
bedienen altijd door naar een 'concurrent' waarvan hij vermoed dat die 
wel de passende waar heeft, en dit dan in de wetenschap dat die 
'concurrent', op zijn beurt, in voorkomende gevallen hetzelfde zal doen.

10. Het vraagstuk van vooruitgang: competitie als gevaar
Huizinga is in zijn Homo ludens gefascineerd door "het primitieve spel om 
prestige".686 Ik ben het met hem eens dat het agonale met het primitieve, 
het archaïsche in de mens samenvalt, en dat, zoals hij dat stelt, "in het 
groeiproces van elke beschaving" de "agonale periode" op zeker moment 
"voorbij" is, dan wel voorbij "schijnt" te zijn.687 Ik zou het nog sterker 
willen stellen: vooruitgang is in een beschaving alleen mogelijk in zoverre 
het agonale met succes gemarginaliseerd wordt. Om het te gieten in de 
term die ik over Huizinga heen geïntroduceerd heb: vooruitgang in een 
cultuur is mogelijk in zoverre spel niet langer voornamelijk als wedstrijd, 
vorm krijgt, maar meer en meer als conversatie. Dat het Westen sinds de 
middeleeuwen een ongekende vooruitgang heeft geboekt, is mijns inziens 
vooral te danken aan het feit het agonale op steeds meer terreinen van 
het leven steeds verder gemarginaliseerd werd: in het Westen is de 
menselijke spel-impuls met enig succes naar het conversationele verlegd.

In de 19e eeuw bereikte in het Westen de omzetting van de 
spelimpuls naar het conversationele een voorlopig hoogtepunt, en 
verdween het agonale in hoog tempo naar de achtergrond. Waar Huizinga 
in de 19e eeuw een 'verernstiging' waarneemt688, daar zie ik iets heel 
anders: een verschuiving namelijk van de agon naar de wan. De agon 
werd in het Westen in de loop van de 19e eeuw voor een belangrijk deel

685 Zie de Oxford English Dictionary (OED), waar'concurrence' in de betekenis van 'competition' 
alleen als een (verouderd) 178-eeuws Gallicisme voorkomt.
686 Huizinga, Homo ludens, p. 304.
687 Op. cit., p. 109.
588 Zie hierboven, paragraaf 4.
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naar een nieuw terrein verbannen: dat van de georganiseerde sport. 
Wedstrijdsport werd dé uitlaatklep voor de primitieve agonale impuls, in 
alle mogelijke vormen: als voetbaltoernooi, wedloop, schaakkamp, 
bridgewedstrijd en wat al niet meer. Het is overigens opmerkelijk dat 
Huizinga in de georganiseerde sport wel degelijk "een zelfstandige uiting 
van agonale instincten" wil erkennen,589 maar dat hij merkwaardigerwijze 
toch de hele moderne sportwereld als "steriel"690 wil afdoen: als een 
wereld "waarin de oude spelfactor grootendeels is afgestorven." Ik voor 
mij, ik beken mij graag tot de "gangbare openbare meening, voor welke 
de sport als het spel-element bij uitstek in onze cultuur geldt. "691

11. De bloedige 20e eeuw -  Huizinga's 'puerilisme' nader bekeken
Westerse 'conversaties' maakten het moderne apparaat van productie, 
distributie en dienstverlening mogelijk, alsmede de moderne wetenschap 
waarop dit apparaat steunt. Het pijnlijke feit nu is dat de verworvenheden 
van onze Westerse cultuur, mogelijk gemaakt door marginalisering van 
het agonale, zich in de 20e eeuw verbonden hebben met een hernieuwde 
agonale grondstemming: een terugval in het archaïsche die, doordat 
'moderne primitievelingen' over het moderne maatschappelijke apparaat 
konden beschikken, tot een bloedvergieten op ongekende schaal heeft 
geleid. Huizinga had wel een idee van wat er gaande was, toen hij in de 
jaren '30 van de 20e eeuw aandacht vroeg voor het 'puerilisme' van veel 
van zijn tijdgenoten. Dit 'puerilisme' was volgens hem "een algemeen 
verbreiden geestesstaat, dien men een permanente puberteit zou kunnen 
noemen"692, - een ideale voedingsbodem voor mensenverachtende 
regimes.693 Het 'puerilisme' kenmerkte zich volgens Huizinga door een 
"levendige clubgeest met zijn aankleve van zichtbare 
onderscheidingsteekenen, formeele handgebaren, herkennings- en 
aankondigingsgeluiden (yell's, kreten, groetformules), het optrekken in 
marschpas en marschorde (...), het ontbreken van gevoel voor humor, het 
warmloopen op een woord, de verregaande ergdenkendheid en 
onverdraagzaamheid tegenover niet-groepsgenooten, de mateloze 
overdrijving in lof en blaam, de toegankelijkheid voor elke illusie die de 
eigenliefde of het groepsbesef vleit". Zeker, zo ging Huizinga voort, veel 
van deze "pueriele trekken" waren "ook in vroegere beschavingstijdperken 
ruimschoots vertegenwoordigd, doch nooit in de massaliteit en met de 
brutaliteit, waarmee zij in het openbare leven heden zich breed maken." 
Ofschoon hij er dicht bij was, schrok Huizinga nadrukkelijk terug voor de 
harde conclusie dat zijn eigen tijd een terugval in het primitieve spel te 
zien gaf, - begrijpelijkerwijze, want een dergelijke conclusie was niet te

689 Op. cit., p. 284.
690 Op. cit., p. 285.
691 Loc. cit. Zonder polemisch te worden, wil ik voor alle duidelijkheid wel vaststellen dat Huizinga 
deze "gangbare openbare meening" nadrukkelijk niet wil volgen: hij gaat er zelfs "lijnrecht" tegen
in.
692 Op. cit., p. 165
693 Huizinga, Schaduwen, p. 169-170.
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verenigen met zijn verheerlijking van het primitief-agonale spel.694 Het 
dichtst bij een erkenning van een moderne terugval in het primitieve 
kwam Huizinga in zijn afkeer van de hersenspinsels van Carl Schmitt 
(1888-1985), de Duitse jurist die ten behoeve van de nationaal-socialisten 
in alle politieke verhoudingen een absolute tegenstelling tussen 'vriend' en 
'vijand' poneerde. Schrijft Huizinga: "Zelf als mededinger of tegenspeler 
wil Schmitt den vijand niet beschouwd zien. Hij is volgens hem enkel 
tegenstander in den meest letterlijken zin des woords, dus degeen, die uit 
den weg moet worden geruimd. Indien aan deze geforceerde herleiding 
van het begrip vijandschap tot een bijna mechanische verhouding 
inderdaad ooit iets in de geschiedenis ten naastenbij heeft beantwoord, 
dan zou het juist de archaïsche tegenstelling van phratriën, clans of 
stammen zijn, waarin het spel-element zulk een overwegende betekenis 
had, en boven welke de groei der cultuur ons gaandeweg verheven 
had."695

Mijn stelling moge duidelijk zijn.696 Zodra in de menselijke 
geschiedenis eenmaal, dankzij een marginalisering van het agonale, het 
moderne apparaat van productie, distributie, en dienstverlening, met alle 
bijhorende organisatievormen van staat, wetenschap en samenleving is 
gevestigd, kan dit apparaat, in haar geheel of in een beperkt deel, de 
speelbal worden van een terugval in het primitief-agonale, en het is dan, 
dat op grote of kleine schaal rampen en ontsporingen plaats vinden. Op 
kleine schaal kent iedereen die wel eens in een grotere organisatie heeft 
gewerkt de volstrekt ontrichtende werking die de agon kan hebben. Als 
met name management of directie zich, naar binnen of naar buiten toe, in 
een strijd om prestige verliezen, lijdt op den duur de feitelijke missie van 
de organisatie altijd schade. Niet het werk dat collectief gedaan moet 
worden staat bij de zogenaamde leidinggevenden dan nog centraal, neen, 
zij hebben zich volkomen verloren, zoals het algemene spraakgebruik dat 
zo treffend omschrijft, in een onvruchtbaar'spelletjes spelen', waarvan al 
diegenen die niet zelf in de prestigeslag betrokken zijn alleen maar last 
hebben. Dat agonaal gedoe aan de top bedrijven en zelfs hele 
bedrijfstakken aan de rand van de afgrond kan brengen, is uit de recente 
geschiedenis maar al te bekend, ook in Nederland.697

Op grote schaal zijn verknopingen van het moderne 
maatschappelijke apparaat met een primitief-agonale spelimpuls het 
meest fataal. We weten allemaal wat voor onnoemelijk leed de 
ontketening van agonale driften in nationaal-socialistisch Duitsland heeft 
gebracht, al is misschien niet voor iedereen even duidelijk in welk een

694 In deze zin duid ik Huizinga's besluit, op p. 297-298 in zijn Homo ludens, om het 'puerilisme' 
toch maar niet als 'spel' te kwalificeren.
695 Huizinga, Homo ludens, p. 303. De volledige uiteenzetting van Huizinga met Schmitt op p. 302- 
304 van de Homo ludens. Zoals Huizinga aldaar (p. 302, noot 1) zelf aanvoert, zette hij zich al in 
In de schaduwen van morgen met Schmitt uiteen, zie: Huizinga, Schaduwen, p. 104-109.
696 Lezers die op deze stelling afknappen, verwijs ik graag naar het genuanceerder standpunt dat ik 
in hoofdstuk 6, paragraaf 22 inneem.
697 Zie onder meer: Jeroen Smit, Het drama Ahold (Amsterdam, 2005); Jeroen Smit, De Prooi. 
Blinde trots breekt ABN AMRO (Amsterdam, 2008); Vasco van der Boon en Gerben van der Marei, 
De Vastgoedfraude. Miljoenenzwendel aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven (z. pl, 2009).
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verregaande mate de nazi's als de legitieme erfgenamen van een 
eeuwenlange Duitse fascinatie voor de Grieken en hun agonale cultuur 
kunnen worden gezien. Om bij het heden te blijven: in onze eigen tijd 
kunnen we dagelijks vernemen van ontsporingen die, bijvoorbeeld in 
Afrika, het gevolg zijn van de verbinding van het moderne apparaat met 
archaïsch-agonale cultuurpatronen. Zelfs de spel-elementen die de 
politieke cultuur van Engelsen en Amerikanen tot op de dag van vandaag 
doortrekken, dienen als uiteindelijk toch vooral ontwrichtende 
primitivismen te worden opgevat; ze zijn mijns inziens niet langer, zoals 
Huizinga dat anno 1938, schrijvende over de Amerikanen, nog wel 
meende te kunnen doen, te vergoeilijken als "iets naïefs en spontaans"698.

Het is, in dit verband, overigens opmerkelijk dat de media 
tegenwoordig, in steeds meer Westerse landen, lijken te zweren bij het 
Engels-Amerikaanse model. Luie journalisten schilderen iedere politieke 
uiteenzetting af als een soort van sportwedstrijd, waarin het vooral niet 
om de inhoud, maar om de 'overwinning' moet gaan. Een bijzonder 
gevaarlijke situatie, dunkt mij. Het moderne parlementaire stelsel is 
namelijk in de 19e eeuw opgetuigd, en de ideale vorm ervan (een, 
toegegeven, zelden of nooit echt gerealiseerde vorm) is niet die van een 
wedstrijd, maar die van een conversatie op nationale schaal, ondersteund 
door een goed informerende pers. Nog zijn er in landen als Nederland en 
Duitsland voldoende politici te vinden die gericht zijn op het proberen van 
oplossingen voor onze maatschappelijke problemen, en daar een 
genuanceerd, niet-polemisch verhaal over kunnen en willen vertellen. 
Helaas: steeds minder krijgen zij daartoe gelegenheid. Als de journalistiek 
niet tijdig bijdraait, zullen alleen de agonaalste types in de politiek nog 
voor de camera's verschijnen om het blijkbaar gevraagde toneelstuk van 
een 'gladiatorenstrijd' op te voeren. 'Politiek' zal dan voor de massa echt 
tot amusement worden gereduceerd, en de genuanceerde uitwisseling van 
denkbeelden, het voorzichtig proberen van oplossingen, het zal zich 
allemaal volledig achter de schermen - achter de beeldschermen, wel te 
verstaan -  gaan afspelen.

12. Met Jezus aan de agon voorbij -  Huizinga als 'christen'
Dat de Westerse cultuur, in tegenstelling tot talloze andere culturen uit 
heden en verleden, de agon zo verregaand heeft weten te marginaliseren, 
lijkt mij voor een belangrijk deel te danken aan de figuur van Jezus, de 
wijsheidsleraar uit Nazareth die, zoals bekend, door zijn volgelingen tot 
'de Christus' is gestileerd. Hoe agonaal het georganiseerde Christendom 
eeuwenlang ook geweest mag zijn (en soms nog altijd is), het heeft 
eeuwenlang iets van de oorspronkelijke boodschap van Jezus 
vastgehouden en verkondigd - en het gaat dan, nota bene, om een 'blijde 
boodschap', een boodschap waarin het agonale niet bestreden wordt, 
maar waarin simpelweg aan de agon voorbij wordt gegaan. Jezus heeft 
laten zien dat we het agonale het beste maar kunnen laten rusten als iets

698 Huizinga, Homo ludens, p. 301, in de afsluiting van een behandeling van de Angelsaksische 
politieke cultuur die op p. 299 begint.
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'al te menselijks', als iets dat niet past in wat hij het 'koninkrijk der 
hemelen' noemt.699 Ik leg dat iets uit.

In de canonieke evangeliën prijst Jezus de zachtmoedigen (Mt 5, 5), 
en de vreedzamen (Mt 5, 9) en geeft hij daarnaast vele aanwijzingen voor 
het vermijden van strijd: 'als iemand u op de rechter wang slaat, keer 
hem de ander toe' (Mt 5, 39); 'als iemand u een proces aandoet om uw 
rok, laat hem ook uw mantel' (Mt 5, 40); 'heb uw vijanden lief' (Mt 5, 44), 
'doe degenen die u haten goed en loof degenen die uw vervloeken' (Lc 6, 
27-28); 'vergeef anderen' (Mt 5, 12 en 5, 14) ja 'blijf vergeven tot in het 
oneindige' (Mt 18, 21-22); 'oordeel niet' (Mt 7, 1-5); 'verkondig 
vrijmoedig de blijde boodschap, en treft ge daarbij lieden die er niet voor 
open staan, ga dan rustig uws weegs' [m.a.w.: maak geen ruzie] (Mt 10, 
11-14); 'stop uw zwaard terug in de schede, want allen die het zwaard 
hanteren, zullen er door vergaan' (Mt 26, 52). Zelf ontwijkt Jezus 
belangrijke confrontaties met lieden die zijn leringen verwerpen, soms 
door een list, bijvoorbeeld als hem gevraagd wordt of de keizer belasting 
betaald moet worden (Mt 22, 15-22: 'geef de keizer wat des keizers is'), 
soms door te zwijgen, bijvoorbeeld als men hem na zijn arrestatie wil 
ondervragen (Mt 26, 62-63 en 27, 12-14), soms ook door niet in te gaan 
op een poging tot strijdgesprek middels een enigmatisch 'gij zegt het' (na 
zijn arrestatie: voor de hogepriester Mt 26, 63-64, en voor Pontius Pilatus 
Mt 27, 11). Met eer en aanzien heeft Jezus weinig op; herhaaldelijk 
adviseert hij om vertoon omwille van prestige te vermijden: 'zorg dat ge 
uw goede daden niet verricht om door anderen gezien [geëerd] te worden' 
(Mt 6, 1); 'laat uw gebed niet iets zijn om gezien [geëerd] mee te worden' 
(Mt 6, 5); 'maak van uw vasten geen vertoning [om aanzien te 
verwerven] (Mt 6, 16-18). Jezus wijst voor zichzelf ieder prestige omwille 
van genezingen die hij bewerkt af (Mt 9, 30), en wil beslist geen school 
vormen (Mt 8, 19-20). Voor iemand die aan de wereld van de agon 
voorbij wil gaan, lijkt mij ten slotte karakteristiek zijn verwerping van

699 Zoals bekend voeren de canonieke evangeliën Jezus regelmatig op als een strijdbaar en de 
strijd lerend man, maar het lijkt mij zeer de vraag of dit op zijn oorspronkelijke leringen teruggaat. 
Allicht is het agonale later in zijn leer geprojecteerd? Neem bijvoorbeeld het uiterst polemische Mt 
10, 34-37: "Denk niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen. Ik ben niet gekomen om 
vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om een zoon tegen zijn vader, een 
dochter tegen haar moeder, een bruid tegen haar schoonmoeder op te zetten. Men zal zijn 
vijanden in zijn familie vinden. Wie vader of moeder liever heeft dan mij, is mij niet waardig. Wie 
zoon of dochter liever heeft dan mij, is mij niet waardig." Mogelijk kan deze passage in het 
evangelie opgevat worden als een late interpretatie van het oorspronkelijke feit dat Jezus voorbij 
wilde gaan aan alles wat met eer te maken had, en dat dan in een tijd dat eer een uiterst 
prominente rol in het familieleven speelde. Volgelingen van Jezus, zo stel ik mij voor, moesten 
welhaast met hun aan eer (en zaken als eerwraak) hangende familie in de problemen komen, 
waarbij het -  geheel tegen de niet-agonale intententies van Jezus in -  ook daadwerkelijk tot strijd 
tussen zonen en vaders, dochters en moeders, en bruiden en schoonmoeders gekomen kan zijn. 
Latere generaties kunnen dit onbedoelde gevolg van Jezus' leringen hebben omgeduid tot een bij 
hem aanwezige intentie, en zo tot Mt 10, 34-37 zijn gekomen. Dat Jezus aan traditionele, in eer 
gewortelde familiebanden op een niet-polemische wijze voorbij wilde gaan, zie ik overigens 
vastgehouden in Lc 8, 19-21 en Mc 3, 33-35: als zijn moeder en broers hem door de grote menigte 
aan toehoorders niet bereiken kunnen, spreekt hij de mensen om hem heen warm toe: 'Wie is 
mijn moeder en wie zijn mijn broers? Mijn moeder en mijn broers zijn zij die het woord van God 
horen en er naar handelen'.
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iedere uitoefening van heerschappij (Mt 20, 25-27; het Grieks geeft 
katakurieuousin).

Jezus, zo schijnt het mij toe, koesterde een 'conversationeel ideaal': 
hij verkeerde en wilde verkeren in een sfeer van paidié. Vandaar dat hij 
leert (Mt 18, 3): 'tenzij ge verandert en wordt als de kinderen (paidfa), 
zult ge het koninkrijk der hemelen nimmer binnengaan'. Nu is de wereld 
van de paidia niet alleen onderscheiden van die van de agon, maar ook 
van die van de spoed. Ook over laatstgenoemde sfeer: de wereld van 
bezit, verwerving en profijt, laat Jezus zich met adviezen uit: 'heb geen 
zorgen om aards welvaren, nu of in de toekomst' (Mt 6, 26-34; Lc 12, 22- 
32); 'wees op uw hoede voor iedere vorm van hebzucht; het leven ligt 
niet in een overvloed aan bezittingen' (Lc 12, 15) 'verkoop uw bezit en 
geef het aan de armen' (als advies aan een jongeling Mt 19, 21; in 
algemener zin Lc 12, 33); 'geef gul en verstrek vrijmoedig leningen, en 
vraag in geen geval iets terug' (Lc 6, 30-31 en 6, 35). In deze context valt 
ook Jezus' fameuze uitspraak dat een grove draad700 eerder door het oog 
van een naald zal gaan, dan dat een rijk man het koninkrijk der hemelen 
zal betreden (Mt 19, 24).

Veel Westerlingen herkennen zich nog altijd in de oorspronkelijke 
boodschap van Jezus, maar hebben zich van de diverse georganiseerde 
christelijke gezindten afgewend omdat die veelvuldig de kern van zijn 
boodschap lijken te negeren. In plaats van voorbij te gaan aan agon en 
spoed, polemiseert menige zich 'Christelijk' noemende kerk of beweging 
immers heftig met andersdenkenden, en streeft zij redelijk schaamteloos 
naar heerschappij en de opeenhoping van bezittingen. Mogen de kerken 
om begrijpelijke redenen in het Westers cultuurleven aan belang verloren 
hebben, de erfenis van Jezus is nog springlevend. Zijn blijde boodschap 
wordt tegenwoordig vooral 'buitenkerkelijk' ontvangen en beleefd. Deze 
voor tallozen nu vanzelfsprekende omgang met het christelijk verleden 
werd overigens, zo merk ik tot besluit van dit hoofdstuk graag op, in de 
jaren '30 van de 20e eeuw reeds verkend door Johan Huizinga in zijn 
Homo ludens en andere werken uit zijn laatste scheppingsperiode.701 
Sprekend is vooral de afsluiting van Huizinga's laatste, postuum 
verschenen boek: "Overal staan millioenen menschen gereed en bereid in 
wie de behoefte leeft aan recht en de zin voor orde, eerlijkheid, vrijheid, 
rede en goede zeden. Tracht hen niet te vatten onder een categorie als 
democraten, socialisten of welken dan ook. Noem hen eenvoudig met een 
naam van edeler klank dan al deze: mensen van goeden wille, de homines 
bonae voluntatis (aldus immers de lezing der V u lg a ta wien in den 
Kerstnacht het in terra pax werd toegezongen."702

700 Voor 'grove draad' in plaats van het traditionele 'kameel' volg ik: Willis Bamstone, The Restored 
New Testament A New Translation with Commentary, Including the Gnostic Gospels Thomas, Mary 
and Judas (New York, 2009), p. 181, noot 108 bij Mc 10, 25.
701 Zie: Huizinga, Homo ludens, p. 306-309; zie ook: Huizinga, Schaduwen, hoofdstuk XXI: 
'Katharsis'.
702 Huizinga, Geschonden wereld, p. 205, waarbij ik nadrukkelijk wijs op het 'werd' in de laatste 
zin.
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HOOFDSTUK 6
Een filosofie van het 'meedenken', en de herontdekking van het 
oud-Franse cultuurideaal van de honnête-homme

1. Terug naar Schweitzer -  zijn pleidooi voor 'medeleven'
Huizinga en Schweitzer waren telgen uit goed-burgerlijke geslachten. In 
dezelfde tijdsspanne - zeg maar tussen 1914 en 1945 - waren zij tevens 
exponenten van eenzelfde, wijd verbreide 'burgerlijke cultuurkritiek'.703 Zij 
gruwden van de in beperkte horizonten opgesloten 'halfbeschaafde' 
specialisten en de in hun ogen behoorlijk onbeschaafde volksmassa's. 
Huizinga en Schweitzer, zij wilden het beste van de 196-eeuwse 
burgerlijke beschaving redden. Maar hoe half- en onbeschaafden te 
bereiken? Langs beschaafde, rationele weg? Dat was missschien niet het 
meest kansrijk. Schweitzer deed liever een beroep op het gevoel dan op 
de ratio van de grote menigten: hij wilde beschaving verspreiden door het 
menselijk vermogen tot sympathie aan te spreken, onder het licht 
vertwijfelde motto 'kom toch tot bezinning, mensen, en luister naar uw 
medegevoel'. De leer die hij zijn tijdgenoten voor wilde houden was die 
van een 'Eerbied voor het Leven'; een leer die hij behoorlijk radicaal wilde 
invullen.

Schweitzer stelt in zijn manuscript uit de tijd van de Grote Oorlog704 
dat de kern van het mens-zijn bestaat in een Eerbied voor het Leven 
(Ehrfurcht vor dem Leben), die niet begrensd kan worden. Welsprekend 
beschrijft hij705 de welhaast verpletterende last die drukt op de schouders 
van iedere mens die zich eenmaal heeft overgegeven aan een over alle 
schepselen uitgestrekt medeleven (Miterleben): geen moment kan deze 
door medelijden (Mitleid) overweldigde mens nog gelukkig genieten, 
overal ziet hij voortaan het lijden, het ongeluk en de onvolkomenheden 
die andere levende wezens bezwaren. Van de andere kant schept deze 
mens een ongekend geluk in het meebeleven (Miterleben) van al het 
goede dat de schepselen om ons heen treft.706 Of nu het 
terneerdrukkende of verheffende in ons medeleven overheerst, is, wat 
Schweitzer betreft, niet echt te bepalen, en dat doet er volgens hem ook 
niet echt toe.707 Waar het maar om gaat, is dat als eenmaal de grenzen 
tussen het eigen bestaan en dat van andere levende wezens vervaagd 
zijn, de mens overweldigd wordt door een in wezen onbegrensde 
verantwoordelijkheid: waar hij goed kan doen, is hij daartoe gehouden, 
waar hij nalatig is, weet hij zich schuldig.708 Komt de mens in beeld, dan 
wordt de eerbied voor het leven naar haar hoogste vorm opgestuwd.
"Voorwerp van ons medeleven en onze verantwoordelijkheid" is volgens 
Schweitzer dan "a/ hetgeen materieel en geestelijk het behoud en de bloei

703 Zie in dit Derde Deel hoofdstuk 4.
704 Schweitzer, Wir Epigonen, p. 191-198.
705 Op. cit., p. 192.
706 Loc. cit.
707 Loc. cit. Het Duitse citaat in dit Derde Deel, hoofdstuk 4, paragraaf 3.
708 Op. cit., p. 192-193. Het Duitse citaat in dit Derde Deel, hoofdstuk 4, paragraaf 3.
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van menselijk leven dienen kan."709 Bij de mens wil Schweitzer in zijn 
manuscript nadrukkelijk niet blijven staan. De Eerbied voor het Leven 
geldt volgens hem voor werkelijk alle levende wezens, en niet alleen voor 
andere mensen710: "Een worm op straat in de zon te laten sterven, terwijl 
we hem met een simpele beweging in het gras en op zachte aarde hadden 
kunnen helpen, is een misstap (Verfehlung) tegen het Leven. Zien we de 
nodeloze vernietiging van een dier aan zonder er voor in de bres te 
springen, dan zijn we mede schuldig (mitschuldig). Dit is geen 
sentimentaliteit. Behoort de eerbied voor het leven tot ons ware menszijn, 
dan moeten we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid voor alle 
levende wezens. Ons beroep is, leven in stand te houden." Langs deze 
weg redenerend is Schweitzer in zijn manuscript allengs de bevoorrechte 
positie van menselijk leven gaan afzwakken. 711 Blijkbaar is hij daarbij 
steeds verder gegaan, want in het boek waarin hij zijn leer van Eerbied 
voor het Leven uiteindelijk heeft gepubliceerd, is van een bevoorrechte 
positie voor het menselijk leven eigenlijk geen sprake meer.712

Wilde Schweitzer aan het begin van de 20e eeuw de grenzen tussen 
mens en dier vanuit een soort van innerlijke, religieuze 'noodzaak' laten 
vervagen, onze landgenoot, de bioloog Frans de Waal heeft de vervaging 
van die grens aan het begin van de 21e eeuw tot wetenschappelijk 
program verheven.

2. De Waal over de verankering van medeleven in de evolutie
In zijn voor het grote publiek geschreven, in 2009 gepubliceerde boek The 
Age of Empathy vertelt De Waal dat hij bij de studie van primaten 
aanvankelijk sterk op 'agressie' en 'competitie' gericht was, maar in de 
loop der tijd steeds meer oog en belangstelling kreeg voor 
'samenwerking'.713 Hij kwam daarbij tot het inzicht dat medeleven oftewel 
'empathie' blijkbaar diep in de evolutie is verankerd.714

709 Op. cit., p. 198. Het Duitse citaat, opnieuw, in dit Derde Deel, hoofdstuk 4, paragraaf 3.
710 Op. cit., p. 194-195, met op p. 194 de uitspraak: "Die Ehrfurcht vor dem Leben gilt allem 
Leben. Auch das Verhalten zur Kreatur gehört zur Sittlichkeit."; het volgende citaat over de worm 
etc. is ook op p. 194 te vinden.
711 Waarschijnlijk heeft Schweitzer met de overmatige gerichtheid op de mens in onze Westerse, 
op het Christendom gebouwde cultuur in het achterhoofd de reeds aangehaalde passage van p.
198 ("Der AuBerordentlichen Entwicklungsfahigkeit dieses Lebens gemaB, wird hier der Ehrfurcht 
vor dem Leben zur Ehrfurcht vor der höheren Bestimmung desseiben.") in een latere redactie van 
zijn tekst (zie Wir Epigonen p. 198, de lopende tekst en noot 157) afgezwakt tot "Der 
AuBerordentlichen Entwicklungsfahigkeit dieses Lebens gemaB, tritt hier zur Ehrfurcht vor dem 
Leben die Ehrfurcht vor der höheren Bestimmung desseiben." -  de algemene, ieder levend wezen 
omvattende Eerbied krijgt, met andere woorden, niet de vorm van eerbied voor zijn hoogste 
bestemming, de eerbied voor die hoogste bestemming, zo de latere redactie, treedt naast de 
algemene Eerbied. Dat ik in het Derde Deel, hoofdstuk 4, paragraaf 3 toch voor de oorspronkelijke, 
sterkere versie van de passage heb gekozen, acht ik onder meer gelegitimeerd door Schweitzer's 
gebruik van de uitdrukking "Ehrfurcht vor dem Menschen" (sic) op p. 181 van Wir Epigonen.
712 Albert Schweitzer, Kuitur und Ethik. Kulturphiiosophie Zweiter Teil (München, 1923) de 
hoofdstukken XXI ('Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben') en XXII ('Die Kulturenergien der 
Ehrfurcht vor dem Leben'); zie voor de positie van de mens o.m. de pagina's 239-240 en 262.
713 De Waal, Age of Empathy, p. 44.
714 Op. cit., p. 44-45. De Waal koos, zo zet hij in zijn 'Preface' (p. ix-x) uiteen, welbewust de 
dubbelzinnige titel 'The Age of Empathy', die zowel 'Het Tijdperk van Empathie' als 'De Hoge 
Leeftijd van Empathie' kan betekenen. Zie ook op p. 205 de zin: 'Empathy is part of our evolution,
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Voortbouwend op eerdere studies van zijn hand715 voert De Waal 
ons in zijn boek langs diverse 'voorvormen' van empathie, zoals die bij 
diverse diersoorten kunnen worden aangetroffen.715 Volledig 
uitontwikkelde empathie treffen we volgens De Waal maar bij enkele 
diersoorten aan. Cruciaal voor volledig uitontwikkelde empathie is volgens 
hem namelijk dat het dier over een 'zelf' (a sense of self) beschikt. Voor 
een goed begrip van, alsmede echte hulp aan een ander moet een dier nu 
eenmaal goed weten waar het als 'ik' eindigt en waar de 'ander' begint.717 
Er zijn niet zoveel diersoorten die over het noodzakelijke zelfgevoel lijken 
te beschikken; tot nog toe, zo De Waal, is het enkel aangetoond bij 
mensen, apen (apes), dolfijnen, walvissen en olifanten. De individuen van 
deze soorten blijken namelijk in staat om zichzelf in de spiegel te 
herkennen, en beschikken ook over een bijzonder soort hersencellen dat 
bij andere dieren vooralsnog niet is aangetoond.718

De Waal wil als het om empathie gaat liever niet van 'echte' of 
'volwaardige' empathie spreken. Voor hem is empathie een continuüm, 
dat van basaal 'meebewegen' tot ver uitontwikkelde inbeeldingskracht 
loopt. Waar van een continuüm sprake is, aldus De Waal, daar lijkt het 
niet verstandig om de grenzen tussen soorten al te scherp te trekken.719 
Dit betekent onder meer, dat de grens tussen de mens en andere dieren 
niet zo scherp is als in de judeo-christelijke traditie wel werd 
aangenomen.720

3. 'Empathie' als dwingende verbinding van voelen én denken
De Waal vat zijn visie op medeleven samen in een sprekend beeld.721 
Empathie is als het ware een matroesjka, zo stelt hij, met ten minste drie 
belangrijke poppen oftewel 'lagen'. Het gaat om: (1) een laag van 
'emotionele aansteking' (emotional contagion), waaromheen (2) een laag

and not just a recent part, but an innate, age-old capacity.", en de uitdrukking op p. 209: 
"empathy's evolutionary antiquity".
715 Behalve Frans de Waal, Good Natured (Cambridge, 1996) heeft ook: Frans de Waal, Primates 
and Philosophers (Princeton, 2006) een brede verspreiding gevonden. In beide boeken, alsmede in 
The Age of Empathy, verwijst De Waal naar diverse detailstudies van zijn hand die in 
wetenschappelijke tijdschriften zijn verschenen.
716 De Waal, Age of Empathy, p. 47-96. Zijn ontdekkingstocht voert van de 'synchronisatie' van 
lichamen, via 'emotionele aansteking’, tot aan wat hij 'pre-concern' noemt. 'Pre-concern' (p. 96) is 
de aantrekkingskracht die we voelen tot iemand wiens pijn ons beroert, zonder dat we onszelf 
daarbij in zijn plaats hoeven in te denken. We gaan (p. 96; 88) van 'pre-concern' over naar 
'sympathie' als we leren om echt om de ander bezorgd te zijn: als we 'concern' hebben, dat wil 
zeggen: de ander in zijn situatie echt willen helpen. Vanuit een dergelijk 'concern' is het (p. 88; 
96-120) nog maar een korte weg naar het innemen van het perspectief van de ander: naar echte, 
volwaardige 'empathy'.
717 Op. cit., p. 121-125. Dit is helemaal in de zin van Mead: zie onder meer p. 300 van zijn Mind, 
Self & Society, ed. Morris.
718 De Waal, Age of Empathy, p. 125-139; interessant is ook de daarna volgende uiteenzetting, op 
p. 139-147, over de wijze waarop monkeys, in tegenstelling tot apes (alsmede olifanten, dolfijnen, 
en mensen) een echt reflexief vermogen lijken te ontberen.
719 Op. cit., p. 139 en 149.
720 Op. cit., p. 205-208. Schweitzer keert zich op p. 196-197 van Wir Epigonen eveneens tegen de 
christelijke, het schepsel 'mens' eenzijdig verheffende traditie.
721 De Waal, Age o f Empathy, p. 208-210, met een heus plaatje van een matroesjka op p. 209. Het 
beeld van de matroesjka, maar met andere (iets wetenschappelijker) terminologie en uitgebreide 
onderbouwing eerder al in: De Waal, Primates and Philosophers, p. 37-42.
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van 'zorg voor anderen' (concern for others) is gevormd, waaromheen 
weer (3) een laag van 'het innemen van het perspectief van de ander' 
(perspective taking) alsmede 'gericht helpen' (targeted helping) is gelegd. 
Onmiddellijk wordt in dit beeld duidelijk dat De Waal anno 2009 sterk de 
positie is genaderd is die door Schweitzer al tijdens de Grote Oorlog van 
1914-1918 werd gemarkeerd. Immers, waar we de grenzen tussen ons 
eigen zijn en dat van andere wezens slechten, zo leerde Schweitzer722, 
daar is niet alleen sprake van medeleven, maar ook van een vergroting 
van bewustzijn: van ons bewustzijn van verantwoordelijkheid voor die 
andere wezens namelijk, een bewustzijn van de noodzaak om die wezens 
gericht te helpen.

Het beeld van de matroesjka introduceerde De Waal overigens al 
jaren vóór het verschijnen van The Age of Empathy, en wel in 
uiteenzettingen met wetenschappelijke collegae.723 Daarbij gebruikte hij 
net iets andere woorden, maar terminologische kwesties zijn op deze 
plaats niet echt belangrijk. Waar het maar om gaat is dat De Waal's 
kernboodschap overkomt. Empathie, zo luidt die boodschap, is een 
continuüm dat reikt van de meest basale dierlijke gevoelens tot aan het 
hoogst ontwikkelde menselijk inlevingsvermogen. Daarbij moeten we ons 
realiseren dat bij dieren die het hoogste niveau van empathie hebben 
bereikt, alle onderliggende 'lagen' normaliter gewoon in werking blijven. 
Een mens bijvoorbeeld die gericht een ander mens of ander levend wezen 
helpt, neemt niet alleen het perspectief van de ander in, maar heeft óók 
'zorg', voor die ander, en wordt door hem óók 'emotioneel beroerd'. 
Anders, en nu in het negatieve geformuleerd: als een mens een hoog 
ontwikkeld cognitief inlevingsvermogen niet aan basaal dierlijk 
medegevoel paart, is hij niet langer normaal; hij gaat dan ziekelijk - 
'psychopathisch' - gedrag vertonen.

4. De Waal over ziekelijke competitie - psychopaten als 'aliens'
Frans de Waal is een van origine Nederlands bioloog die zich permanent in 
de V.S. heeft gevestigd. Het is op het punt van competitie dat hij 
nadrukkelijk afstand neemt van het dominante denken in zijn nieuwe 
vaderland. Amerika, zo stelt hij vast724, heeft competitie namelijk omarmd 
op een wijze die niet te rijmen valt met inzichten van zijn vakgebied, de

722 Zie nog eens: Schweitzer, Wir Epigonen, p. 192-193: "Die Niederlegung der Grenzen zwischen 
unserem eigenen Sein und dem der anderen Wesen hat aber nicht nur ein Miterleben ihres 
Schïcksals, sondern auch eine angemessene Erweiterung unseres BewuGtseins der Verantwortung 
zur Folge. Sittlich sein heiBt, sich nicht nur an dem beteiligt wissen, was uns nach der 
gewöhnlichen Berechnung angeht, sondern bei allem, was sich nah und fern um uns herum 
ereignet, [192-193] immer wieder durch die Frage beunruhigt werden, inwieweit wir durch Tat 
oder Versaumnis daran Schuld sind. Das gute Gewissen ist eine unsittliche Erfindung. Unsere 
Verantwortung, wenn wir es einzusehen wagen, ist schrankenlos. Wo irgend eine Förderung durch 
ein Tun unserseits möglich ist, sind wir vor uns selber dazu verpflichtet; wo etwas Ungünstiges sich 
ereignet, das durch ein Eingreifen von uns vielleicht gewendet worden ware, sind wir vor uns selber 
schuldig."
723 De Waal, Primates and Phitosophers, p. 37-42, met afbeelding op p. 39 en een verwijzing naar 
een eerdere publicatie waarin De Waal de matroesjka lanceerde, namelijk: Frans de Waal, 'On the 
possibility of animal empathy', p. 379-399 van: T. Manstead ed., Feelings and Emotions: The 
Amsterdam Symposium (Cambridge, 2003).
724 De Waal, Age of Empathy, onder meer en met name p. ix-7; 25-43.
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moderne evolutie-biologie. Het lijkt wel, zo stelt De Waal met de nodige 
verbazing vast, alsof de V.S. zijn blijven steken in het hardvochtige 19e- 
eeuwse sociaal-darwinisme van mannen als Herbert Spencer.725 
Belangrijke Amerikanen van de afgelopen halve eeuw - lieden als Ayn 
Rand, Newt Gingrich, Allan Greenspan en Milton Friedman - zijn wat De 
Waal betreft als het gaat om de verheerlijking van competitie, de weg 
behoorlijk kwijt geraakt.726

Volgens De Waal ligt weliswaar de lust tot competitie in de 
constitutie van de mens besloten, maar geldt hetzelfde voor de wil tot 
samenwerking. Het is volgens hem zaak dat tussen competitie en 
samenwerking een juiste balans wordt gevonden.727 We moeten in ieder 
geval, wat De Waal betreft,728 af van echte 'cut-throat competition', zoals 
die bijvoorbeeld woekerde in het omgevallen Amerikaanse bedrijf Enron. 
Normale mensen snijden elkaar de keel niet door, niet letterlijk - zelfs niet 
in oorlogstijd - en ook niet figuurlijk. Feitelijk, zo redeneert De Waal, is 
het slechts een zeer kleine groep van echt pathologische types die in 
oorlogstijd daadwerkelijk andere mensen ombrengt,729 en het gaat daarbij 
dan, opmerkelijk genoeg, om hetzelfde soort zieke mensen dat aan de top 
van het bovenmatig competitief ingerichte Amerikaanse bedrijfsleven van 
tijd tot tijd komt bovendrijven.730 Ziek - psychopathisch - zijn dit soort 
mensen volgens De Waal omdat ze weliswaar beschikken over het 
cognitieve vermogen om zich in anderen in te leven, maar de 'oudere' 
lagen van empathie ontberen; zij hebben geen 'mammalian core'.731 
Psychopaten gebruiken het cognitieve vermogen waarmee we ons in 
anderen kunnen verplaatsen om anderen scherp te manipuleren, 
ongeremd door enig gevoel voor wat de slachtoffers moeten 
doormaken.732 Temidden van het gros der mensen, dat volgens De Waal 
nu eenmaal altruïstisch, coöperatief, gevoelig voor rechtvaardigheid en 
gericht op gemeenschappelijke doelen is733, richten psychopaten 
geweldige schade aan, opererend als een soort'aliens from another 
planet'.734

Enfin: de psychopaat illustreert als eenzijdig cerebraal wezen precies 
waar het De Waal in zijn boek in de kern om gaat: empathie is voor ons 
mensen, vooral ook in het alledaagse leven, niet alleen een zaak van de 
geest, maar evenzeer van onze lichamen: "Ook al beschikken we over de 
verbeeldingskracht om goed in iemands geest door te dringen, meestal 
opereren we niet zo. Als we een huilend kind op schoot trekken of een

725 De Waal over de in Amerika blijkbaar nog altijd invloedrijke leer van Herbert Spencer op p. 28- 
32 van zijn Age o f Empathy; zie ook p. 204.
726 Op. cit., met De Waal contra Gingrich op p. 5 en 7; contra Ayn Rand en Allan Greenspan op p. 
32, contra Greenspan nog eens op. p. 222; contra Milton Friedman op p. 37-38.
727 Op. cit., p. 43-45; meer hierover, in termen van 'Europa' en 'Amerika', op p. 196-200; zie ook 
p. 29.
728 Op. cit., p. 38-39 (een expliciete schets van Enron).
729 Op. cit., p. 218-220.
730 Op. cit., p. 211; zie ook p. 38-39 (Enron).
731 Op. cit., 'mammalian core' op p. 211.
732 Op. cit., p. 211-212.
733 Op. cit., p. 162.
734 Op. cit., p. 211-212.
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begripvolle glimlach met onze partner wisselen, geven we vorm aan een 
alledaagse empathie die evenzeer in ons lichaam als in onze geest is 
geworteld. "735

5. Medeleven ontstond door samenwerking in kleine kring
De Waal vat vanuit het oogpunt van de moderne evolutie-biologie fraai 
samen wat een leven in kleine kring eeuwen-, zoniet millennialang voor de 
mens heeft betekend, en hij geeft daarbij ook nog eens aan dat 
vooruitgang in beschaving gelegen is in het vergroten van die kring. Zijn 
redenering loopt als volgt.

Uitontwikkelde empathie veronderstelt dat mensen zich 
daadwerkelijk kunnen identificeren met de 'ander' met wie zij van doen 
hebben. Welnu, aldus De Waal736, wil identificatie enige kans van slagen 
hebben, dan mag de ander beslist niet te 'vreemd' zijn. In beginsel 
kunnen wij mensen ons namelijk enkel inleven in anderen voorzover zij 
deel uitmaken van onze eigen kring: onze 'inner circle'.737 Identificatie 
met mensen van buiten deze kring is wel mogelijk, maar was lange tijd 
evolutionair gezien - en dit is cruciaal - niet noodzakelijk. Empathie is in 
de evolutie volgens De Waal namelijk ontstaan om samenwerking binnen 
relatief kleine groepen mogelijk te maken.738 Daarmee sluit hij redelijk 
aan op het denken van Mead, die reeds in de jaren '30 van de 20e eeuw 
'sympathy' in de zin van De Waal omschreef als een verschijnsel, dat 
uitsluitend voorkomt 'in een proces van samenwerking'.739

Wie buiten onze eigen groep staat, laat ons in beginsel koud, zo hij 
al niet als potentiële of werkelijke mededinger wordt waargenomen of 
zelfs bestreden. Het beeld dat competitie in de mensenwereld laat zien, 
bevestigt volgens De Waal fraai het 'in-group' karakter van empathie: we 
identificeren ons niet met onze mededingers, maar wel met teamgenoten 
met wie we in de strijd samen willen overwinnen.740

6. Broederschap als ideaal: medeleven in grootst mogelijke kring
De Waal weet dat een mens nimmer als 'tabula rasa', als 'schone lei', ter 
wereld komt. 741 Het gaat dan ook niet aan, zo stelt hij, om een 'Nieuwe

735 Op. cit., p. 205: "Even though we are certainly capable of imaginative ways of getting into 
someone else's head, this is not how we operate most of the time. When we pull a crying child onto 
our lap, or exchange an understanding smile with a spouse, we're engaged in everyday empathy 
that is rooted as much in our bodies as in our minds.".
736 Op. cit., p. 213 e.v.
737 Op. cit., 'inner circle' op p. 213.
738 Heel duidelijk is De Waal onder meer in het op. cit. op p. 221 : "Empathy (...) evolved to 
promote in-group cooperation." Zie ook p. 194.
739 Als Mead het thema 'sympathie' aansnijdt, maakt hij meteen duidelijk dat hij onder sympathy 
niet zozeer 'een onmiddelijke houding van zorg' verstaat, zoals we die bij lagere levensvormen 
aantreffen, als wel het menselijk vermogen tot identificatie met een ander, met andere woorden: 
wat Frans de Waal 'vergevorderde' empathie wil noemen. Mead stelt bovendien dat dit geestelijk 
vermogen uitsluitend in samenwerkingsprocessen voorkomt. Zie: Mead, Mind, Self&  Society, ed. 
Morris, paragraaf 38: 'The nature of sympathy', in het bijzonder de pagina's 298-300, met op 
pagina 300 "(...) the limitation of sympathy as such; it has to occur in a co-operative process."
740 De Waal, Age o f Empathy, p. 215-217; zie ook p. 115.
741 De nu volgende alinea op basis van het op. cit., p. 202-204; alsmede, voor 'broederschap' 
(fraternity), p. 198.
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Mens' te willen ontwerpen. Ons is een dubbele aard gegeven: wij mensen 
zijn tot competitie en de daarbij horende agressie, en daarnaast ook tot 
samenwerking in staat. Laten we deze conditie niet radicaal proberen te 
wijzigen, zo De Waal, maar wel pogen om de reikwijdte van ons 
medegevoel steeds verder op te rekken. Het grootste probleem dat de 
wereld van vandaag teistert, is, zo stelt hij, namelijk de overdreven en 
benepen loyaliteit die veel mensen voor hun natie, groep of religie voelen, 
gecombineerd met een werkelijk volstrekt gevoelloze omgang met al 
degenen die buiten de eigen kring vallen. Wat de wereld volgens De Waal 
vooral nodig heeft, is méér empathie voor zo veel mogelijk 'andere 
mensen' - is echt grensoverschrijdende broederschap: fraternity.

De conclusie moge duidelijk zijn: als we De Waal volgen is het zaak 
dat wij in steeds groter kring met andere mensen sympathiseren en ons 
daarbij, vanuit een diep gevoelde bekommernis, in hun perspectief 
verplaatsen, teneinde ze gericht te kunnen helpen. Rest de vraag hoe het 
mogelijk wordt om daadwerkelijk in steeds groter kring met andere 
mensen te empathiseren, gezien het in-group karakter van empathie waar 
De Waal zelf de aandacht op vestigt. Hoe onze kring te vergroten, dat is 
met andere woorden de vraag. In de komende paragrafen zal blijken dat 
Mead's filosofie ons op het spoor van een antwoord zet.

7. Het belang van 'meedenken' in de evolutie van de mens
Via de weg van gevoel - via 'medegevoel' - worden beperkte horizonten 
niet overwonnen, zo weten we al eeuwen. De Waal maakt bij empathie 
nadrukkelijk een verbinding tussen voelen en denken. Dat lijkt mij een 
belangrijke stap. Voor evolutionaire vooruitgang is 'meedenken' namelijk 
minstens zo belangrijk als 'meevoelen'. Die gedachte ontleen ik aan de 
filosofie van Mead, zoals ik zal laten zien.

8. Mead over Mind en morale: over 'gedachten' en 'ethos'
Volgens Mead742 voltrekken mensen samen een betekenisvolle handeling 
door eikaars perspectieven in te nemen. Neem een vader en zijn dochter 
van een jaar of vier: als het kind huilt, verwacht het een troostende 
reactie van de vader, terwijl de troostgevende vader zich in zijn gekwelde 
dochter verplaatst. Samen geven vader en dochter betekenis aan het 
huilgebaar van het kind en de troostende gebaren van de ouder. Zo gaat 
het in ontelbare andere gevallen ook: al gebarend reageren mensen op 
elkaar, zich verplaatsend in de ander, samen betekenis scheppend. De 
betekenissen die mensen gezamenlijk tot stand brengen, kunnen door 
middel van taal vastgehouden en in de vorm van symbolen overgedragen 
worden. In een groep waarvan de leden herhaaldelijk gezamenlijk 
handelen, ontstaat volgens Mead, in het samenstel van betekenisvolle 
symbolen dat al handelend tot stand wordt gebracht, hetgeen we 'geest' 
noemen: Mind, in de zin van 'menselijk bewustzijn'.

742 Deze paragraaf voornamelijk op basis van: Mead, Mind, Self& Society, ed. Morris, Part 2 
('Mind') en Supplement II ('The Biological Individual').
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In zijn oorspronkelijke vorm is het bewustzijn (de con-scientia) van 
een menselijk individu niets anders dan het 'mede-weten' van de 
betekenisvolle gebaren die in gebruik zijn bij de groep waarvan het deel 
uitmaakt. Wanneer het individu de betekenis van door hemzelf aan 
anderen gerichte gebaren in zichzelf navoltrekt, heeft het die gebaren als 
'gedachten' in zijn bewustzijn. Leg ik bijvoorbeeld aan iemand uit hoe hij 
moet hameren, dan verplaats ik mij onwillekeurig steeds in zijn positie: 'in 
gedachten' neem ik zelf de houdingen aan die bij mijn gebaren als het 
goed is bij de ontvanger oproepen. Neem, om een ander voorbeeld te 
geven, het in een groep jagers geldende volg-gebaar. Gebaar ik, als 
verspieder van de groep, met mijn hand 'kom verder', dan roept dit 
gebaar bij de anderen als het goed is expliciet de bedoelde reactie op: zij 
volgen daadwerkelijk. Ikzelf reageer op mijn eigen gebaar enkel impliciet: 
ik neem de volg-houding aan die ik van anderen verwacht, maar kom 
niet, net als zij, tot werkelijke actie. Mijn reactie blijft impliciet, dat wil 
zeggen: de betekenis van het door mij gegeven volg-gebaar is bij mij 
enkel 'gedacht'.

Het menselijk individu ontwikkelt met anderen in een groep gebaren 
en symbolen; het is in de groep ook dat het individu tot bewustzijn komt. 
Mead is zeer expliciet743: iedere groep constitueert een 
gemeenschappelijke wereld voor de mensen die er deel van uitmaken. De 
groep bepaalt wat objecten zijn en wat ze betekenen; de groep bepaalt, 
daarmee, welke reacties bij welke objecten op welke momenten gepast 
zijn. Neem een beer. Het object 'beer' kan in een gegeven groep mensen 
meerdere betekenissen hebben: op een beer kun je bijvoorbeeld reageren 
door bevreesd te vluchten, of door beheerst op jacht te gaan. In de 
context der gezamenlijk voltrokken handelingen wisselt de betekenis van 
'beer'; wisselt, met andere woorden, de sociaal gewenste reactie: worden 
we 's-nachts gestoord door een beer die tussen de tenten door sluipt, dan 
is vluchten gepast, maar zijn we op jacht dan is een bevreesde 
vluchtreactie ongewenst.

De complexe samenhang van al die gebaren, houdingen, en 
betekenissen die de handelingen van een groep mogelijk maken, is wat 
Mead744 de morale van de groep noemt, een 'morale' die het individuele 
groepslid zich, bij de vorming van zijn Zelf745 eigen maakt via de weg van 
de zogeheten 'algemene ander'. Persoonlijk zou ik morale liever met een 
passende oud-Griekse term willen betitelen: namelijk als het ethos van de 
groep. De individuele mens neemt bij de vorming van zijn Zelf met andere 
woorden het groepsethos over. Enfin: los van terminologische kwesties

743 Zie binnen Part II ('Mind') van Mind, Self& Society in het bijzonder de paragrafen 9 ('The Vocal 
Gesture and the Significant Symbol'), 10 ('Thought, Communication, and the Significant Symbol'), 
11 ('Meaning') en 17 ('The Relation of Mind to Response and Environment'); zie, in pagina's, in het 
bijzonder p. 71, 73, 83-85, 87 e.v., 125 e.v., en 130.
744 Deze alinea op basis van Part III ('The Self') van Mind, Seif& Society, in het bijzonder 
paragraaf 20 ('Play, the Game, and the Generalized Other').
745 Het proces van Zelf-vorming volgens Mead is reeds uiteengezet in dit Derde Deel, hoofdstuk 3, 
paragraaf 14.
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gaat het er maar om746 dat een goed gevormd menselijk individu zich 
steeds opnieuw in de plaats van anderen in zijn groep weet in te denken; 
dat het zich alle mogelijke perspectieven en betekenissen die betrekking 
hebben op het groepshandelen, in al zijn aspecten, eigen weet te maken. 
Zo wordt de individuele mens in doen en laten gelijkvormig aan de 
anderen in zijn groep: zo neemt hij plaats in hun kring, en aanvaardt hij 
de groepshorizon als de zijne. Langs deze weg, zo kunnen we ook zeggen, 
neemt het individu deel aan de Mind van zijn groep.747

9. Een groot probleem: de vreemdeling deelt mijn gedachten niet
Van 'begrip' tussen mensen, dat wil zeggen: van een gedeelde 
betekeniswereld, van een gedeeld complex aan samenhangende 
gedachten (een gedeelde Mind) is enkel en alleen sprake als zij tot 
dezelfde groep behoren, - als zij, met andere woorden, dezelfde kring 
delen, dezelfde horizon hebben, kort en goed: als ze hetzelfde ethos 
kennen.

Houden we het gewonnen inzicht goed vast: om hetzelfde als een 
ander te denken, is het essentieel dat ik met hem een ethos gemeen heb; 
ik dien een groep, een 'kring' met hem te delen. Het onderscheid tussen 
denken en voelen blijkt juist op dit punt groot. Om hetzelfde als een ander 
te voelen, is het namelijk niet noodzakelijk dat we allebei tot dezelfde 
groep behoren. Meevoelen met een ander kan ik als mens altijd, ongeacht 
of we van eenzelfde kring deel uitmaken, en wel op grond van wat 
Herder748 al in de 18e eeuw ons 'sympathetisch' wezen noemde. Zonder 
enige tussenkomst van het denken, zo leerde Herder in de 18e, en zo 
bevestigde Frans de Waal749 voor de 21e eeuw, kan ik, lijfelijk 
'aangestoken', als het ware met een ander'meetrillen'.

746 Deze 'kern van de zaak' vind ik in Mind, Self & Society het krachtigst uitgedrukt op p. 154-156, 
onderdeel van paragraaf 20 ('Play, the Game, and the Generalized Other').
747 Mijn persoonlijke indruk, onder meer gebaseerd op de reeds aangehaalde pagina's 154-156 van 
Mind, Self & Society, is dat Mead's concept van Mind niet heel ver af staat van de oud-Griekse idee 
van een 'boven-individuele' nous. De worsteling van Antieke filosofen met een mogelijke 
'onvergankelijkheid' van de nous zou dan kunnen worden geduid als een intuïtie van het feit dat de 
menselijke geest, die altijd een 'groepsgeest' is, met de dood van een enkel individu niet vergaat, 
maar gewoon blijft bestaan: in voortlevende individuen van de groep van de overledene namelijk.
748 Zie in dit Derde Deel, hoofdstuk 3, paragraaf 4.
749 Hier wil ik aandacht vragen voor een positie die Frans de Waal inneemt in zijn boek Good 
natured (Cambridge, 1996), en wel in Chapter 2 ('Sympathy') waar nog een door De Waal 
opgesteld schema op p. 211 van het boek bij hoort. Het lijkt er alleszins op, aldus De Waal in het 
bewuste hoofdstuk, dat veel dieren, en zeker bepaalde apensoorten, het nodige medegevoel 
kennen. Het is wel de vraag of die sympathie hetzelfde is als het vermogen dat De Waal als 
'cognitieve empathie' identificeert. 'Cognitieve empathie' is volgens hem het vermogen om 
werkelijk in gedachten de plaats van de ander in te nemen, zonder dat daarbij de grens tussen het 
eigen ik en de ander vervaagt. Wat De Waal betreft, impliceert 'meevoelen' (sympathie) niet 
meteen dat ook werkelijk de positie van de ander wordt ingenomen (cognitieve empathie). Bij 
dieren zowel als mensen kunnen blijdschap en verdriet namelijk ook'aanstekelijk' werken: we 
gaan lachen omdat de ander lacht, huilen omdat de ander huilt, zonder dat we ons daarbij mentaal 
in de ander hoeven te verplaatsen; we doen gewoon, 'aangestoken' door zijn voorbeeld, met hem 
mee. Een volwaardig inlevingsvermogen, een inlevingsvermogen dat uitgaat boven een eenvoudig 
medegevoel door'aansteking' lijkt, zo stelt De Waal, toch vooral voor mensen weggelegd te zijn. 
Herder's opvatting van 'sympathie' zoals ik die heb uiteengezet in dit Derde Deel, hoofdstuk 3, 
paragraaf 4 lijkt precies samen te vallen met wat De Waal 'aansteking' noemt.



262

Voor 'sympathie', opgevat als een dierlijke 'aansteking' van 
gevoelens, doet het er niet toe of het schepsel waarmee ik 'meevoel' tot 
mijn kring behoort. Sterker nog: sympathie is in wezen 
grensoverschrijdend; wij mensen sympathiseren zelfs eenvoudig met 
individuen van andere diersoorten. Pas als ik echt gericht een ander wil 
gaan helpen, is het van belang of die ander een groep met mij deelt. 
Immers: waar ik 'blindelings' weet wat een groepslid nodig heeft, 
aangezien ik werkelijk zijn gedachten deel, daar sta ik bij een vreemde als 
aan de grond genageld. Ik 'weet' werkelijk niet wat de vreemde beweegt: 
weet niet, wat er in zijn Mind omgaat. Wat te doen? Ik kan afstand tot de 
vreemdeling bewaren; ik kan 'niets doen'. Dat is de veilige weg. Ik kan 
me ook op avontuurlijke wijze, zuiver in de fantasie, in de vreemdeling 
gaan verplaatsen. In dit avontuur bedien ik mij dan van mijn 
verbeeldingskracht, op een wijze die Adam Smith al in de 18e eeuw heeft 
aangeduid.750

Adam Smith had een scherp oog voor het vermogen dat wij mensen 
hebben om ons door verbeeldingskracht (imagination) in de situatie van 
een ander in te leven. Bij een vreemde, zo zou ik Smith's gedachtegang 
willen samenvatten, maakt mijn verbeeldingskracht het mij mogelijk om 
een voorstelling te vormen van hetgeen ik in zijn plaats zou denken, 
uitgaande van wat ik zelf ooit heb beleefd en ervaren. In mijn fantasie 
veronderstel ik dan simpelweg bij de vreemde wat ik, vanuit mijn eigen 
ethos, in zijn positie zou denken, dat wil zeggen: ik stel mij voor wat ik in 
zijn situatie vanuit mijn wereld aan handelingsopties zou hebben. De kans 
is groot natuurlijk, dat ik er volkomen naast zit; ik verbeeld mij immers 
dat de vreemde mijn ethos deelt, zonder dat dit ergens op gebaseerd is. 
Grotere en kleinere misverstanden ontstaan dan ook. Steek ik 
bijvoorbeeld mijn hand uit naar een vreemdeling omdat ik hartelijk wil 
zijn, dan kan het aanraken van een hand voor hem een aantasting van 
zijn persoonlijke levenssfeer (een 'betasting') betekenen, waardoor hij 
geschrokken terugwijkt. Ook kan een vreemde op alles wat ik voorstel 
zeggen 'dat hij het zeker in overweging zal nemen', wat in mijn kring 
betekent dat er een gerede kans is dat we mijn voorstel zullen volgen, 
terwijl het in zijn wereld een beleefde vorm van besliste afwijzing is.

750 Adam Smith, Moral Sentiments, ed. Raphael and MacFie, Part 1, Section 1, Chapter 1, nummer 
2 (nadat in nummer 1 "pity or compassion" is geïntroduceerd), p. 9: "As we have no immediate 
experience of what other men feel, we can form no idea of the manner in which they are affected, 
but by conceiving what we ourselves should feel in the lïke situation. Though our brother is upon 
the rack, as long as we ourselves are at our ease, our senses will never inform us of what he 
suffers. They never did, and never can, carry us beyond our own person, and it is by the 
imagination only that we can form any conception of what are his sensations. Neither can that 
faculty help us to this any other way, than by representing to us what would be our own, if we 
were in his case. It is the impressions of our own senses only, not those of his, which our 
imaginations copy. By the imagination we place ourselves in his situation, we conceive ourselves 
enduring all the same torments, we enter as it were into his body, and become in some measure 
the same person with him, and thence form some idea of his sensations, and even feel something 
which, though weaker in degree, is not altogether unlike them. His agonies, when they are thus 
brought home to ourselves, when we have thus adopted and made them our own, begin at last to 
affect us, and we then tremble and shudder at the thought of what he feels."
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De enige manier waarop een vreemde en ik kunnen vaststellen of 
we elkaar werkelijk begrijpen, is door een gesprek aan te gaan, liefst in 
een gedeelde taal en anders maar 'met handen en voeten': een gesprek 
over de betekenis van onze gebaren. Alleen als we in gesprek met elkaar 
gaan 'meedenken', kunnen we mogelijk iets van gedeelde betekenissen 
vaststellen, dan wel iets aan gedeelde betekenissen introduceren. Lukt het 
werkelijk om enige 'common ground' te vinden, dan is er sprake van 
wederzijds begrip. Dergelijk begrip is essentieel voor zinvolle onderlinge 
hulp. Alleen als we elkaar echt begrijpen namelijk kunnen de vreemdeling 
en ik, over en weer, overgaan tot gerichte vormen van echte hulp, dat wil 
zeggen: bijstand die door beide partijen als'betekenisvolle handreiking' 
wordt begrepen.

10. Met vreemden 'meedenken', op weg naar 'symphronesis'
Het 'meevoelen' waartoe wij mensen van nature in staat zijn, resulteert 
direct in een 'delen van hetzelfde gevoel' oftewel 'sym-patheia'. Wat ik 
'meedenken' noem is daarentegen een proces dat pas aan het einde een 
resultaat te zien kan geven, en wel, als het even kan, het positieve 
resultaat van 'eensgezindheid'. Enkel door een 'samen bewegen in de 
geest' kan ik met een vreemdeling 'overeenstemming' van gedachten 
bereiken. Het Griekse woord voor 'overeenstemming' - 'symphronesis' - 
drukt voortreffelijk uit waar het mij om gaat.

Het werkwoord 'sym-phroneo' betekent zoveel als 'elkaar begrijpen' 
oftewel 'gelijk gezind zijn': het staat letterlijk voor 'samen [hetzelfde] 
denken'.751 Het zelfstandig naamwoord 'symphronesis' beduidt 'de 
toestand van samen hetzelfde denken'; het drukt, met andere woorden, 
'overeenstemming' oftewel 'gelijkgezindheid' uit. Het Griekse 
'symphronesis' heeft in de moderne talen bepaald geen ingang gevonden. 
Voor 'eensgezindheid' zijn Latijnse termen in zwang geraakt: woorden als 
con-sensus en con-cordia. Jammer genoeg drukken deze woorden niet 
goed uit dat het echt gaat om een 'samen hetzelfde denken,7S2, en ik 
hanteer ze dan ook niet graag als equivalent van 'symphronesis'. Via de 
Engelse taal zie ik voor het Griekse woord wél een fraai alternatief 
opdoemen. Ik denk namelijk aan het in dit derde deel al kort 
aangestipte753 woord 'concurrence', dat zoveel als 'overeenstemming' 
(agreement) betekent.

751 In het Grieks wordt 'denken' onder meer met het woord 'phroneo' uitgedrukt. In het 
betekenisveld van phroneo vinden we 'geestelijk functioneren', 'bij bewustzijn zijn'; 'vervuld zijn 
van plannen, wensen, of begeerten;''denken', zowel in de zin van 'denken aan' (overwegen) als 
van 'inzien', ja ook 'het juiste inzien'; 'op iemands hand zijn'; 'gezind zijn'. Vandaar dat het 
substantief'phronesis' kan staan voor: 'plan' of'besluit'; 'gezindheid'; 'denken', 'bewustzijn', 
'begrip'; en zoiets als 'bezonnenheid', 'verstandigheid'. Het Grieks hanteert als woord voor'samen 
[hetzelfde] denken': 'sym-phroneo'. Dit sym-phroneo betekent zoveel als 'gelijk gezind zijn', 
'hetzelfde inzien' ('elkaar begrijpen)'. Het zelfstandig naamwoord 'sym-phronesis' betekent dan 
zoveel als 'eensgezindheid', 'gelijkheid in denken' ('samen hetzelfde denken') ofwel 'harmonie'.
752 Immers, con-sensus' betekent zoveel als 'met hetzelfde gevoel' en 'con-cordia' zoiets als 'gelijk 
van hart'; alleen 'sym-phronesis' stelt, door de afleiding van 'phroneo', echt expliciet een 'samen 
denken' voor.
753 Zie dit Derde Deel, hoofdstuk 5, paragraaf 9.
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11. 'Meedenken' als een 'samen bewegen in de geest'
Wil passende, zinvolle hulp tussen mijzelf en iemand van buiten mijn kring 
mogelijk worden, dan moeten de vreemdeling en ik met elkaar aftasten 
waar we staan, dat wil zeggen: moeten we, over en weer, ontdekken hoe 
we vanuit onze verschillende ethische achtergronden geneigd zijn te 
denken en te handelen. Een 'meedenken' is nodig: een 'samen bewegen in 
de geest', dat idealiter resulteert in het vinden - desnoods: het 'uitvinden'
- van in gedachte en daad gedeelde houdingen. Naar'eensgezindheid' 
streven we in het meedenken, een eensgezindheid die in wezen niets 
anders is dan de realisatie, op cognitief niveau, van een horizon die we 
samen delen. Geslaagd meedenken schept als het ware een ruimere cirkel 
dan de kringen waarbinnen de vreemde en ik normaliter verkeren; we 
realiseren samen een geestelijke ruimte waarin we allebei passen.

Aangezien denken een impliciet doen is, komen we tot een gedeelde 
geestelijke ruimte enkel en alleen door samen te gaan handelen: door 
samen te gaan werken. Samen bewegen in de geest is voor mensen die 
vreemden van elkaar zijn alleen mogelijk als ze samen handelen. Alleen 
door te proberen samen iets te doen, ontdekken mensen die uit 
onderscheiden kringen komen vanuit welke houdingen de ander 
gewoonlijk (krachtens zijn ethos) tot zijn handelingen komt. Als vreemden 
komen we enkel nader tot elkaar door samen te werken en daarbij steeds 
op onze eigen en de vreemde manier van aanpakken te reflecteren, 
voortdurend in gesprek met elkaar. Het is saillant, in dit verband, dat het 
Engelse concurrence niet alleen als equivalent voor symphronesis 
(overeenstemming) gebruikt kan worden, maar ook voor samenwerking 
(cooperation); het werkwoord to concur betekent immers zoveel als to act 
in concert, to cooperate, én to agree or express agreement.

12. 'Samen bewegen in de geest' is spel; de stap naar commerce
Nu is het voor mensen die elkaar vreemd zijn niet eenvoudig om 
daadwerkelijk samen een handeling te verrichten. De beste manier om 
samen te gaan handelen is via een spel waarvan de regels zich makkelijk 
door de één aan de ander laten uitleggen, of via een spel waarvan de 
regels in overleg nog kunnen worden opgesteld. Hoe de regels ook zijn, 
het spel waar het om gaat kan geen competitief spel zijn, aangezien in 
competitie het inlevingsvermogen niet wordt aangesproken. Het is niet 
voor niets dat ik 'meedenken' als een 'samen bewegen in de geest' heb 
omschreven: het spel dat vreemden met elkaar kunnen spelen hoort 
namelijk in de sfeer van conversationeel spel thuis.

Niets lijkt mij voor mensen die vreemden van elkaar zijn mooier dan 
een context waarin zij elkaar in handelingen betrekken omdat er, voor 
ieder van hen, profijt te behalen is, en wel op een niet-competitieve 
manier. Anders gezegd: commerce is voor twee vreemden het perfecte 
grensgebied tussen de wereld van spoed en spel om elkaar te leren 
kennen, en gezamenlijk één kring te scheppen, één Mind waar zij beide in 
passen. Vreemden realiseren in commercie met elkaar echt concurrence: 
ieder voor zich gemotiveerd door de wens tot persoonlijk gewin werken zij 
samen, en in die samenwerking trachten zij, al converserend, iets van



265

overeenstemming te bereiken, teneinde daadwerkelijk tot profijt te 
komen.

13. Commercie verbindt vreemden met elkaar; de EU als voorbeeld
George Herbert Mead was er van overtuigd dat vooruitgang in de 
menselijke samenleving, opgevat als de insluiting van steeds meer 
mensen in een steeds groter kring, in belangrijke mate via handel tot 
stand is gekomen: via commerce. In de evolutie van de mensheid 
overvleugelt de handel uiteindelijk zelfs de religie, zo meende hij. Ik leg 
dit kort uit.

Mead argumenteert754 dat religie en handel beide van niet te 
onderschatten belang zijn geweest in de sociale evolutie. Religie kan, zo 
redeneert hij, steeds dan als een belangrijk voertuig van ontwikkeling 
worden gezien als zij universeel is, dat wil zeggen: als zij de omgang van 
iedereen met iedereen, ongeacht stand, kaste of klasse propageert, ja als 
zij een gedachte broederschap, zeg maar: een 'spirituele' broederschap, 
van allen in de samenleving poneert en in rituelen verankert. Het mag 
bekend zijn: het christendom heeft precies dit betekent voor het Westen, 
en, dankzij missie en zending, zelfs ook voor grote delen van de rest van 
de wereld. Toch is voor de evolutie van de mensheid in de ogen van Mead 
misschien wel van groter belang nog dan een universele religie, de handel 
geweest. Handel namelijk engageert werkelijk iedereen met iedereen in 
daadwerkelijke handelingen, ook al erkennen de handelende partijen 
elkaar in het geheel niet als broeders. Handel is, om het nog eens in 
termen van de Franse ervaring uit te drukken755, ook werkelijk niets 
anders dan commerce, dat wil zeggen: menselijke omgang.

Overigens is makkelijk in te zien dat na 1500 in Europa religie 
minder van belang werd voor de sociale evolutie dan handel. Immers, zo 
redeneert Mead755, toen Europa door de godsdiensttwisten van de 
Reformatie werd verscheurd en sociale evolutie op grond van een 
onomstreden universele religie niet goed meer mogelijk was, juist toen 
kwam gelukkig mede tengevolge van de Europese ontdekkingsreizen de 
handel als een echte wereldhandel op een hoger plan, en kon de evolutie 
voortaan voornamelijk daarop stoelen. Vanuit haar geschiedenis is Europa 
in de kern dus niet enkel als een spirituele, maar evenzeer als een 
handelsgemeenschap te definiëren. Dit is, in de 20e eeuw, bij de 
totstandkoming van de Europese Unie nog eens nadrukkelijk aan de dag 
getreden. Het is in de 18e eeuw ook reeds verwoord door de Franse 
denker Saint-Pierre, in zijn pleidooi voor een permanente, op commerce 
en arbitrage stoelende Europese vrede.757

754 ,Mead, Mind, Self& Society, ed. Morris: Part IV ('Society), in het bijzonder de paragrafen 36 
('Democracy and Universality in Society') en 37 ('Further Consideration of Religious and Economic 
Attitudes').
755 Zie het Tweede Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 14.
756 George H. Mead, Movements o f Thought in the Nineteenth Century, edited by Merritt H. Moore 
(Chicago, 1936), p. 187-188.
757 Zie het Tweede Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 12.
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14. Commercie heft vreemdheid op: schept een band, een ethos
Een toestand van 'samen hetzelfde denken' ('overeenstemming'; 
'gelijkgezindheid') kunnen vreemden bereiken via 'commercie'. In 'handel' 
vinden vreemden common ground, dat wil zeggen: worden ze het eens 
over houdingen die ze kunnen delen om, via een echt samen 'handelen', 
ieder voor zich profijt te realiseren. De gedeelde houdingen van de 
samenwerkende handelaren zijn, voorzover ze in hun geest impliciet 
blijven, niets anders dan gedeelde gedachten. Daarmee wordt, in 
commercie, tussen elkaar aanvankelijk vreemde handelaren altijd iets van 
een gedeeld ethos geschapen, hoe rudimentair dat ook is. Anders gesteld: 
vreemden die zich eenmaal in commercie met elkaar hebben ge- 
engageerd, kunnen met elkaar blijven handelen; de 'vreemdheid' is door 
het gezamenlijk handelen in belangrijke mate opgeheven.

15. Grootsteedse handel als een zaak van 'relatieve vreemden'
Commercie krijgt, als echte 'handel', zonder problemen vorm tussen 
mensen die enkel een zeer wijde, zeer abstracte kring met elkaar delen. 
Zeker in onze tegenwoordige tijd speelt handelsverkeer zich in veel 
gevallen af in een wijde kring die door zeer velen gedeeld wordt: de kring 
van een natie bijvoorbeeld, of zelfs die van een heel continent ('Europa'). 
De binnen die wijde kring theoretisch ('in abstracto') tussen mensen 
bestaande band, dient steeds opnieuw, tussen concrete handelende 
personen, door middel van conversatie nader ingevuld te worden. In een 
winkel, op een markt, dan wel op een beurs moeten koper en verkoper, 
van aangezicht tot aangezicht tegenover elkaar gesteld, bereid zijn tot 
overwinning van de 'relatieve vreemdheid' die zij tot elkaar hebben, 
omdat zij nu eenmaal, ieder voor zich, tot allerhande kleine kringen 
behoren waarvan de ander is uitgesloten. Zij moeten, anders 
geformuleerd, bereid en in staat zijn om het lidmaatschap van enge 
kringen zoveel mogelijk weg te cijferen, en een conversatie aan te gaan 
die gebaseerd is op het gedeelde lidmaatschap van de wijdste kring - de 
'natie', 'Europa' - die zij samen delen. Ik formuleer het nog eens, ietsje 
anders. Mensen die deel uitmaken van een zeer groot verband als een 
natie, delen iets van eenzelfde ethos, hoe abstract dat ook moge zijn, en 
bouwen daarop in onderlinge handel voort. Alleen: omdat het gedeelde 
ethos zo ver van hen af staat, dienen zowel de koper als de verkoper alles 
wat de concentratie op dat ruime ethos kan verstoren in het onderlinge 
gesprek achterwege te laten - geen enkel ethos van een kleinere kring 
mag in de conversatie meespelen.

Overigens geef ik graag toe dat alles wat ik hier zeg vooral opgaat 
voor handel in een moderne, grootstedelijke context, waarin mensen 
profijt bij elkaar zoeken zonder te weten (te willen weten!) of er kleinere 
kringen zijn die ze delen. In een dorp of kleine stad liggen de zaken 
geheel anders. Daar overlappen bij koper en verkoper de lidmaatschappen 
van kleinere groepen doorgaans dusdanig, dat het overstijgen van de 
horizonten van enge kringen niet nodig is. De conversatie hoeft in een 
dorp niet algemeen te zijn, maar kan 'boertig' zijn: kan, ook in een 
handelssituatie, gaan over de voetbalprestaties van het team waarin de
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kinderen van koper en verkoper spelen, over de aanleg van een nieuw 
dorpsplein dat beiden kennen en bezoeken, of over de gemeentelijke 
bezuigingen op de door beiden gewaardeerde fanfare. Toch geldt ook in 
de dorpse situatie de noodzaak tot het overstijgen van kringen die door de 
ander beslist niet gedeeld worden: een handelspartner die helemaal los 
gaat over een door de ander niet gedeelde passie voor postzegels, slaat 
ook in dorpse omstandigheden de plank mis. Enfin: het gaat er mij hier 
maar om dat dorpse of kleinsteedse handel doorgaans plaats grijpt tussen 
'relatieve bekenden', terwijl grootstedelijke handel zich voltrekt tussen 
wat ik'relatieve vreemden' zou willen noemen.

16. 'Commerce' -  van 'handel' naar 'algemene omgang'
Het tweede punt dat ik ten aanzien van commercie wil maken, is dat 
commerce niet noodzakelijk de vorm van 'handel drijven' hoeft aan te 
nemen; er hoeven niet echt goederen van eigenaar te wisselen. In veel 
gevallen - de meeste gevallen - is commerce niets anders dan menselijke 
omgang, waarbij de deelnemers, ieder voor zich, gemotiveerd worden 
door een wens tot persoonlijk profijt, in welke vorm dan ook. Al wie iets 
wil verwerven via een ander, of het nu een goed, een aangenaam 
verpozen, een plezier, een dienst, of wat dan ook betreft, kan daartoe die 
ander in conversatie engageren. Wat ik zojuist heb gezegd voor 
commerce als 'handel', geldt dan ook voor commerce als 'algemene 
omgang': wie omgang begeert met lieden met wie hij een wijde, quasi- 
abstracte kring deelt, zeg maar de kring van 'de wereld' oftewel 'le 
monde', die dient afstand te nemen van de perspectieven van alle kleinere 
kringen waartoe hij zelf wel, en de ander mogelijk niet behoort.

17. Le commerce du monde en de honnête-homme
De Fransen hebben in de 16e eeuw de vermenging van de werelden van 
profijt en conversatie in de vorm van 'algemene omgang' treffend gevat in 
de uitdrukking le commerce du monde. Zij introduceerden daarbij een 
naam voor de mens die deze commerce het beste beheerste. De perfecte 
'omgangsmens' was wat zij noemden een 'honnête-homme' oftewel, in 
vrije vertaling, een 'nette vent'.

De commerce du monde bloeide in Frankrijk in eerste instantie op 
aan het hof van de vorst en in de salons van adellijke dames en heren. 
Daarom speelden naast het kernbegrip conversatie in discussies over de 
honnête homme, zeker aanvankelijk, ook begrippen uit de sferen van 
competitie en heerschappij een behoorlijke rol, waarbij dan met name 
'honneur' en 'gloire' op de voorgrond traden: concepten waar de door het 
zwaard geadelde gentilhomme voor leefde.

18. De honnête-homme is aanvankelijk een 'geletterd soldaat'
Aan het begin van de 17e eeuw is de Franse gentilhomme in veel gevallen 
nog een edelman die op goede geboorte, rijkdom en het beroepshalve 
hanteren der wapenen staat, terwijl hij zijn neus ophaalt voor de studie
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der schone letteren en de verfijning van zeden die zij meebrengt.758 
Nicholas Faret (1596-1646), een als zoon van een eenvoudige 
schoenmaker geboren briljante jongeman die edele zwaardzwaaiers in 
diverse secretarisambten dienen mag, wil de Franse gentilhomme er rond 
1630 van overtuigen dat een soldaat (soldat) ook een geletterd man 
(sgavant) kan zijn.759 Verfijnde zeden, zoals die door onder meer de studie 
der letteren kunnen worden verkregen, zijn wel degelijk gepast, zo leert 
hij, in ieder geval aan 's-konings hof. De gentilhomme wordt, als het aan 
Faret ligt, een 'honeste homme', dat wil zeggen: een man die niet alleen 
jaloers zijn eer verdedigt760, maar evenzeer in staat is761 om het fijne 
onderscheid te maken dat tussen mensen en situaties bestaat, opdat hij in 
conversatie steeds gepast (honnest) gedrag kan vertonen.

Chevalier de Méré (1607-1684) werkt Faret's gedachten nader uit. 
Méré gaat daarbij een behoorlijk aantal stappen verder. Om te beginnen 
hangt eer (honneur) bij Méré niet langer vooral af van de soldatenstatus, 
maar van de status van honnête homme762, hetgeen zoveel wil zeggen dat 
'eer' niet langer gegrond is in de ruwheid en strengheid van de 
zwaardvechter, maar in de zachtzinnigheid en fijngevoeligheid van de 
geletterde, die er als een heuse 'Socrates' plezier in schept om met alle 
mogelijke personen aangenaam en makkelijk te verkeren.763

758 L'Honneste Homme ou l'art de plaire a la Court, par le Sieur Faret, A Paris, Chez Toussaincts du 
Bray (1633). Zie van het hoofdstuk ‘De la Naissance' (p. 7 e.v.), in het bijzonder de paragrafen 'De 
la profession du Gentilhomme, qui doit estre celle des armes' (p. 15-16) en 'Qu'il droit estre 
homme de bien' (p. 16-17). Zie ook van het hoofdstuk 'Des Qualites de l'Esprit', p. 40 e.v., en met 
name dan de eerste zes paragrafen, gewijd aan het gegeven dat de Deugd mede door belles lettres 
bijgebracht en bevorderd wordt, waarom de Noblesse aan deze belles lettres niet (langer) voorbij 
kan gaan. Een kernpassage van het boek vind ik op p. 45: "II est certain que le nombre n'est pas 
petit dans la Cour de ces esprit malfaits, qui par un sentiment de stupidité brutalle, ne peuvent se 
figurer qu'un Gentilhomme puisse estre sgavant & soldat tout ensemble."
759 Ik herhaal nog eens p. 45 van het op. cit.: "II est certain que le nombre n'est pas petit dans la 
Cour de ces esprit malfaits, qui par un sentiment de stupidité brutalle, ne peuvent se figurer qu'un 
Gentilhomme puisse estre sgavant & soldat tout ensemble." Een combinatie van 'savant' en soldat' 
heeft Favet nu juist wél op het oog, zo laat hij (p. 45 e.v.) zien, met dien verstande dat de 
edelman zijns inziens kennis moet nemen van de wetenschappen en schone letteren voorzover ze 
zijn beroep vergemakkelijken en zijn leven verfijnen, daarbij allerhande wetenschappelijke 
polemieken en zotternijen vanzelfsprekend vermijdend.
760 In het op. cit. met name op p. 17-18 de paragraaf'Qu'il droit estre soigneux de la conservation 
de son honneur'.
761 Zie met name p. 215-219 van het op cit.
762 Oeuvres Posthumes de M. Le Chevalier de Meré (&c.), A Paris, Chez Jean & Michel Guignard 
(1700), p. 60: "Le coeur le plus bas & le plus lache a toujours de la peine a se resoudre è la honte, 
& ce n'est pas seulement la voïe pour s'en sauver, que d'être honnête homme; c'est encore le 
moïen le plus assuré pour acquerir de l'honneur."
763 Op. cit. p. 64: "Je voudrois qu'un honnête homme fut plus doux & caressant qu'apre & severe 
&, qu'il aimat a s'insinuer d'une maniere agreable & commode pour toute sorte de personnes, 
comme en usoit le bon Socrate." Waar het gaat om een zo verfijnd mogelijke omgang met zoveel 
mogelijk verschillende mensentypen, volgt Méré Faret in het belang dat hij hecht aan een soort 
van 'geestelijk onderscheidingsvermogen' ('esprit'), zij het ook dat Méré veel breder van stof is. 
Waar Faret in zijn L'Honneste Homme (1633) een enkel hoofdstuk wijdt aan 'Des Qualites de 
l'Esprit', daar schrijft Méré een uitgebreide, op zichzelf staande verhandeling: De l'Esprit, Discours 
de monsieur Le Chevalier de Meré, a Madame ***, A Paris (1677). Zie de volgende kernpassage 
uit laatstgenoemd werk (p. 119-120) voor een indruk van waar het beide heren om ging: "On ne 
sgauroit trop s'attacher au bon sens, on y fait toujours quelque progrés, en considerant chaque 
chose en elle mesme, & sans prévention. La haute intelligence l'éleve & la délicatesse du goust le 
subtilise. Or le bon sens, n'est autre chose que le bon esprit, & mesme ce qui s'appelle bien juger 
n'est en effet que bien connoistre ce [119-120] qu'on examine."
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19. De nette vent is een man van schier onbegrensde horizon
Méré hamert er op764, dat de honnête homme over een wijde blik (grande 
vuë) dient te beschikken. Dat betekent dat hij uiteindelijk alle nauwe 
kringen achter zich moet durven laten: óók de beperkte kring van het hof. 
De kleingeestigheid (esprit de peu d'étenduë) van menig hoveling past 
een honnête homme niet; een echte nette vent laat zich niet beperken 
door de vooringenomenheden (préventions) van het hof. Ook de zeden 
van een land of streek waarin het gewone volk doorgaans volledig opgaat, 
mogen een honnête homme niet kluisteren. Het kan niet zo zijn, aldus 
Méré765, dat we ons als gevangenen in zomaar een hoek van de aarde 
laten opsluiten. Neen, dat nooit; zelfs het vaderland mag ons niet 
bekrompen (borné) maken.

Het is tegen de achtergrond van zijn algemene afkeer van 
geborneerdheid en vooringenomenheid dat Méré naar 'beroepskringen' 
kijkt.766 Een honnête homme wordt, volgens hem, gekenmerkt door een 
streven om zoveel mogelijk de 'geur of smaak' (l'odeur ou le gout) van 
alle mogelijke beperkende sferen achter zich te laten zodra hij zich dans le

764 Zie voor deze en de volgende paar zinnen de volgende kernpassage op p. 13-14 van de 
Oeuvres Posthumes de Chevalier de Meré (1700): "Ceux qui ne jugent des choses, que par celles 
qui se pratiquent dans une Cour, quel- [13-14]que grande qu'elle soit, ne connoissent pas tout le 
bien ni tout le mal, & les plus éclairez, qui s'en tiennent-lè, n'ont qu'un esprit de peu d'étenduë. 
Que si la fortune les dépaise & les méne sous un autre Ciel, ils ne sont plus si honnêtes-gens. Tout 
ce qu'ils ont pas accoütumé de voir, les surprend, & leur déplatt: mais un honnête-homme de 
grande vüë est si peu sujet aux préventions (...)•"
765 Zie voor deze, de voorgaande en de volgende zin, een passage in het op. cit. op p. 73-74: "Je 
remarque un certain devoir de Pais & de Coütumes, qui ne plait qu'aux gens du commun; c'est une 
fausse bienséance, que nous devons rebuter, car outre qu'elle nous öterait le sentiment de la 
veritable, elle éteindroit en nous toute la lumiere, que la nature nous départit, & nous tiendroit 
enfermez comme des prisonniers dans un coin de la terre: ce seroit être bien borné que de ne rien 
voir au dela de sa patrie, & c'est une mar [73-74] que d'un excellent esprit, que juger de tout sans 
prévention."
766 Deze alinea op basis van het op. cit, p. 203-206, een passage die voor mij het duidelijkst de 
essentie van Méré's opvattingen uitdrukt: "J'ai dit qu'un honnête-homme ne s'attache a rien de 
particulier qu'a bien vivre & a se communiquer de bonne grace, par les discours & par les actions; 
Aussi de tous les métiers je n'en connois de bien noble, que la Roïauté, si ce n'est peutêtre celui de 
la guerre: encore ne faut-il pas qu'il soit trop gendarmé: II sied bien de n'en parler que fort 
rarement, & d'y faire beaucoup parler de soi. Parmi tous les airs qu'on remar [203-204] que, je 
n'en vois d'agréable que celui des Cours & du grand monde: de sorte que dans la vie ordinaire tout 
ce qui tient du métier déplatt. Ce n'est pas qu'un galant homme ne doive rien dire de la plus-part 
des Arts, pourvü qu'il en parle en homme du monde, plütót qu'en artisan: mais c'est un malheur 
aux honnêtes-gens, que d'être pris a leur mine, ou a leur procédé, pour des gens de métier, &. 
quand on a cette disgrace il s'en faut défaire, a quelque prix que ce soit, on ne doit pas conclure 
par la, que lorsqu'un Artisan travaille dans sa profession, il lui soit desavantageux de la sentir: au 
contraire plus il y paroït consommé, plus on l'estime: [204-205] Car on fait cas des Mattres comme 
on méprise les Apprentifs, & plus un Avocat plaide éloquemment, plus il s'attire de loüanges, mais 
il ne plaide pas toujours, & quand il va dans le monde, s'il y veut paroïtre honnête-homme & 
d'agreable commerce, il doit laisser dans son cabinet toutes les choses qui ont l'odeur ou le goüt 
du Palais. En effet tous les métiers sont de si mauvais air dans le monde, que même le talent 
d'honnête-homme, le plus beau qu'on se puisse imaginer, n'a pas tous les agrémens, a moins que 
de paroitre plus negligé, que ajusté, paree qu'en l'affectant, ce seroit en faire une espece de 
métier, comme si l'on étoit Gouverneur d'un [205-206] jeune Prince, & toüjours prés a lui donner 
des Lesons. Cette maniere, è mon sens, auroit si peu de grace, que je voudrois qu'on füt honnête- 
homme sans témoigner d'en avoir jamais eu la pensée. Que cela sied bien, quand il semble que ce 
soit un present du Ciel!" Zie daarbij nog deze zin op p. 4-5: "si quelqu'un me demandoit en quoi 
consiste l'honnêteté, je dirois que ce n'est autre cho [4-5] se que d'exceller en tout ce qui regarde 
les agrémens & les bienséances de la vie. Aussi de la, ce me semble, dépend le plus parfait & le 
plus aimable commerce du monde."
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monde begeeft, en dat geldt dan ook en vooral voor beroepssferen. Het is 
prima als iemand uitblinkt in zijn vak, zo redeneert Méré, maar wie de 
wereld in stapt moet toch echt, ten minste als hij een nette vent en van 
plezierige omgang wil lijken, s'il y veut paroïtre honnête-homme & 
d'agreable commerce, de maniertjes en preconcepties van zijn beroep in 
de werkplaats achterlaten. Dat geldt voor iedereen: ook voor een 
succesvol advocaat als hij het Paleis van Jusitie verlaat, ook voor degene 
die even pauzeert in een werk zo aanzienlijk als de opvoeding van een 
prins. Enfin: Méré wil maar zeggen dat in le commerce du monde diegene 
als honnête homme geldt, die zonder enige binding of vooringenomenheid 
door het goede leven weet te zwieren, met een gratie zo perfect, dat zij 
aan geen enkele beroepssfeer ontleend kan zijn, maar bij wijze van 
spreken rechtstreeks door de hemel geschonken lijkt.

20. De honnête-homme zoekt in omgang met anderen zijn profijt
Er bestaat geen twijfel over dat in het ideaal van de honnête homme, dat 
in eerste instantie dat van een geletterd soldaat ofwel geletterd edelman 
was, begrippen uit de sfeer van de aristocratie een grote rol speelden. Met 
name een als universeel menselijk verondersteld verlangen naar roem, lof 
en eer (gloire) leek verkondigers van het ideaal van fundamenteel 
belang.767 Lange tijd leefde de vraag of een nette vent het realiseren van 
aristocratische gloire wel kon combineren met het najagen van 
belangen.768 Niemand minder dan St. Evremond brak een lans voor het 
'netjes' najagen van belangen door de honnête homme, zolang hij daarbij 
zijn eer (honneur) van redelijk mens maar niet hoefde op te geven. 
Volgens St. Evremond is het een nette vent niet verboden om zijn ambitie 
en zijn belang te volgen, zolang hij daarbij maar legitieme paden 
bewandelt.769 Hij gaat zelfs zo ver te stellen dat het geluk voor een mens

767 Zie bijvoorbeeld de abbé de Bellegarde (1648-1734) een aan het eind van de 17e, begin van de 
18e eeuw populair veelschrijver. In zijn Reflexions sur ce qui peut Plaire ou Deplaire dans le 
Commerce du Monde, Tome I (Lyon, 1696) heet het bijvoorbeeld, op p. 260: "Le désir de la gloire 
est naturel a tous les hommes (...) de quelque rang ou de quelque caractere qu'ils soient, les 
petites gens aussi bien que les grands Seigneurs veulent qu'on les loüe quelquefois: ceux qui 
éxercent les emplois les plus honteux & les plus méprisables veu [260-261] lent avoir la gloire d'y 
exceller, & ils sont contens quand ils ont la reputation d'y être habiles. Les enfans qui ne se 
connoissent point encore sont tous chagrins quand on les rebute, ou qu'on les méprise, & l'on 
obtient tout d'eux quand on les caresse ou qu'on les louë." Verder schrijft Bellegarde in zijn 
Reflexions sur la Politesse des Moeurs, avec des Maximes Pour la Societé Civile (Paris, 1699) op p. 
66: "La gloire est un bien que chacun pretend lui appartenir: nous avons tous naturellement une 
certaine ambition, qui ne peut rien souffrir au dessus de nous; au lieu que naturellement on a de 
l'indulgence pour ceux qui s'abaissent."
768 Zie de worsteling van Bellegarde met gloire en intérêt in een aantal kernpassages van zijn 
Reflexions (Lyon, 1696). Op p. 137: "II est certain que dans la plupart des hommes l'intérêt 
l'emporte sur la gloire; ils briguent les grands postes plutöt pour s'enrichir que pour immortaliser 
leur nom; cependant c'est un honteux traffic que de faire servir è amasser des richesses, une 
Charge éclatante ou l'on doit être content de l'honneur qui y est attaché." Op p. 143-144: "L'intérêt 
& le plaisir sont comme les deux ressorts de la vie des hommes; il n'y a que les ames privilegiées 
qui gissent par des motifs de gloire. Ceux [143-144] en qui l'amour de l'intérêt domine se laissent 
aller a des actions salles & honteuses. Les Femmes qui sont pour l'ordinaire plus tendres ou plus 
foibles, se laissent séduire par le plaisir."
769 In de 'Observations sur la Maxime Qu'il faut mépriser la Fortune, & ne se point soucier de la 
Cour', dat is p . 86-89 van de Oeuvres Meslêes de Mr. De Saint-Evremond, Publiées sur les 
Manuscrits de l'Auteur, Tome Premier (Londres, 1705), heet het op p. 88: "A dire vrai, si le Chagrin
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is gelegen in de kracht om vrijelijk, maar wel honnêtement de eigen 
neiging en het eigen belang na te jagen.770 De beweging die Evremond 
maakt, is precies die waar het mij om gaat: een mens kan in het verkeer 
van de wereld anderen benutten voor zijn eigen profijt.771 Met andere 
woorden: het over en weer van elkaar profijt trekken maakt 
welbeschouwd het wezen uit van wat zo mooi le commerce du monde 
heet.

21. Nette mensen en hun conversatie - toen en nu
De aanwijzingen die Méré geeft voor een aangename omgang, leiden 
zonder uitzondering allemaal naar wat ik, in hoofdstuk 5, het speldomein 
van de conversatie heb genoemd. Méré772 beveelt dans aan, schermkunst, 
en zo veel mogelijk grappen en grollen, en hij ziet bovendien waarde in 
werkelijk iedere vorm van spel, zolang de deelnemers zich maar niet laten 
meeslepen door een wil om te winnen. Ieder spel, zo luidt letterlijk zijn 
advies773, moet onder mensen die elkaar na staan nooit meer zijn dan een 
luchtig vermaak, een divertissement, waarbij het bewaren van de goede 
onderlinge verhoudingen voorop staat.

Wie Méré's adviezen leest, realiseert zich dat wij, in ons 
bevoorrechte Westen, tegenwoordig allemaal als nette mensen met elkaar 
kunnen verkeren, zolang we ons maar houden aan de twee hoofdadviezen 
die al in de 17e eeuw voor goede conversatie werden gegeven, te weten:
(1) overstijg de grenzen van je beroep, je familie en wat zich verder nog 
aan enge kringen denken laat, en (2) laat in de conversatie nimmer enige 
competitie sluipen; blijf, vanwege dat laatste, niet alleen weg van 
wedkamp, twist, polemiek, en het 'afzeiken' van anderen, maar ook van 
de vele subtielere manieren waarop wij ons in het onderling verkeer 
steeds opnieuw boven anderen proberen te verheffen. Zoals de 
Engelsman Samuel Johnson (1709-1784) het in de 18® eeuw verwoordde: 
een werkelijk geslaagde conversatie is niets anders dan een plezierige,

de ceux qui pestent toujours contre la Cour est extravagant; la Prostitution de ceux qui lui 
sacrifient jusqu'a leurs Amis est infame. II ya une juste Situation entre la Bassesse & la fausse 
Générosité: il y a un véritable Honneur qui régie la Conduite des Personnes raisonnables. II n'est 
pas déffendu a un Honnête-homme d'avoir son Ambition & son Intérêt: mais il ne lui est permis de 
les suivre que par des voies légitimes. II peut avoir de l'Habileté, sans finesse, de la Dextérité, sans 
fourbe; & de la Complaisance sans flatterie."
770 Op. cit., in een discussie over keizer Augustus op p. 203: "(...) Auguste trouva dans sa 
Modération la süreté de sa Personne & de sa Puissance. En quoi certes il eut un bonheur 
extraordinaire; n'y ayant rien de si heureux dans la vie, que de pouvoir suivre honnêtement son 
inclination & son intérêt."
771 Het duidelijkst drukt St.Evremond dit uit in zijn 'Sentiment d'un honnête 8l habile Courtisan, sur 
cette Vertu Rigide & ce sale Intérêt', dat is p. 433-438 van de Oeuvres Meslêes, Tome Premier 
(Londres, 1705). Zie met name p. 438 (met mijn cursivering): "Enfin les hommes sont changeans 
& divers; mélés de bonnes & de mauvaises parties. Tirons d'eux ce que I'.Industrie nous en eut faire 
tirer honnêtement, & ne fuyons pas des personnes pour leurs défauts, qui pourroient avec autant 
de droit nous éviter pour les nötres."
772 Oeuvres Posthumes de Chevalier de Meré (1700), p. 263-287 (onderdeel van het 'Sixiéme & 
dernier Discours. Suite du Commerce du MondeO.
773 Op. cit., p. "(...) je serois d'avis de ne jouer jamais que par divertissement, contre les personnes 
que nous aimons, & dont nous voulons conserver l'amitié; car quelque mine que nous fassions, il 
nous reste toujours je ne sai quoi sur le coeur, contre ceux qui nous ont ruinez."
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kalme uitwisseling van inzichten, ongehinderd door competitie of 
ijdeltuiterij.774

22. Het vraagstuk van vooruitgang: heerschappij als gevaar
Mogelijk zat ik er naast, toen ik nogal apodiktisch stelde, in het vijfde 
hoofdstuk, dat competitie, dat wil zeggen: 'het agonale', zo gevaarlijk is, 
dat onze ondergang er wel eens door veroorzaakt zou kunnen worden.775 
In dit zesde hoofdstuk is immers uitgebreid aan de orde gekomen dat, 
vanuit het oogpunt van de evolutie, binnen een diersoort samenwerking 
weliswaar belangrijker is dan competitie, maar dat toch, als we evolutie
bioloog Frans de Waal volgen ten minste776, wedijver uit het leven niet 
weg te denken is. Zij hoort er blijkbaar bij, ook in het leven van het 
mensendier. Zonder competitie, zo De Waal, is geen eerlijke verdeling van 
goederen en posities mogelijk; persoonlijk initiatief, creativiteit en hard 
werk moeten iets opleveren, willen mensen zich voldoende blijven 
inspannen.777

Allicht zijn 'competitie', 'respect', 'aanzien', 'winnaars en verliezers' 
inderdaad op geen enkele wijze uit ons menselijk leven weg te denken. 
Wellicht klopt het helemaal niet als ik beweer dat "het moderne apparaat 
van productie, distributie, en dienstverlening, met alle bijhorende 
organisatievormen van staat, wetenschap en samenleving" is ontstaan 
"dankzij een marginalisering van het agonale".778 Mogelijk is het ontstaan 
van dit apparaat, met alles wat daarbij hoort, niet zozeer te verklaren 
vanuit een 'marginalisering van het agonale', als wel vanuit bepaalde 
verbindingen die het agonale met het conversationele is aangegaan. Het 
zou, denk ik, een apart onderzoek en een apart boek vergen om in deze 
zaak een enigszins betrouwbare uitspraak te kunnen doen. Dat is iets voor 
later datum. Mogelijk zal bij het schrijven van dat nieuwe boek blijken dat 
vooruitgang in het Westen mede mogelijk is geworden doordat op den 
duur steeds meer mensen bereid bleken om op allerlei levensterreinen in 
competities behaalde overwinningen niet langer profijtelijk te maken langs 
de weg van heerschappij, maar langs die van commercie. Ik acht dat zeer 
waarschijnlijk.

23. Profijt: uit spel te halen via commercie, niet via heerschappij
In hoofdstuk 5 heb ik de wereld van profijt en verwerving als de wereld 
van 'spoed' gesteld tegenover een wereld waarin profijt geen rol speelt: 
de wereld van 'spel'.779 In de sfeer van spoed trachten mensen hun 
vermogen, dat wil zeggen: hun materieel bezit dan wel hun lichamelijke of 
geestelijke kracht te vergroten, en wel door te 'profiteren' van wat ze al 
hebben. In de sfeer van spel gaan mensen met hun vermogen anders om.

774 James Boswell, The Life of Samuel Johnson, Percy Fitzgerald ed., (London, 1888), Vol II, p. 19: 
"That is the happiest conversation where there is no competition, no vanity, but a calm quiet 
interchange of sentiments."
775 Zie in dit Derde Deel, hoofdstuk 5, paragraaf 10.
776 Zie in dit lopende hoofdstuk, paragraaf 4.
777 De Waal, Age of Empathy, p. 29 en -  uitgebreider - p. 196-200.
778 Zie in dit Derde Deel, hoofdstuk 5, paragraaf 10.
779 Zie in dit Derde Deel, hoofdstuk 5, paragraaf 5.
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Ofwel ze beproeven het in competitie met anderen, ofwel ze proeven het, 
in conversatie met andere mensen. Van de wereld van het spel kan de 
overgang naar die van de spoed gemaakt worden, zo liet ik zien: mooie 
probeersels kunnen commercieel winstgevend worden gemaakt, en 
competitiewinst kan worden omgezet in heerschappij. Nu zijn in 
competitie behaalde overwinningen óók uit te buiten op een wijze die aan 
heerschappij voorbijgaat, onder meer in de vormen die de hedendaagse 
georganiseerde sport biedt. Onze georganiseerde sporten immers stellen 
overwinnaars, en doorgaans ook hoog in het klassement geëindigde 
verliezers, in staat om door middel van kledinglijnen, betaalde 
commentaarposities, reclame-optredens en wat al niet meer, hun 
wedstrijd winst langs commerciële weg profijtelijk te maken. Het 
commercieel uitbuiten van wedstrijdwinst is een belangrijk punt, omdat 
het wel eens zo zou kunnen zijn dat vooruitgang in het Westen niet alleen 
mogelijk is geworden door terugdringing van het agonale element in de 
cultuur, maar ook, en misschien méér nog wel, door de terugdringing van 
heerschappij ten faveure van commercie. Wat dit laatste betreft: als het 
twwede hoofdstuk van mijn tweede deel iets heeft laten zien, dan is het 
wel dat er in het Franse denken over profijt steeds minder plaats was voor 
een heerser, en steeds meer voor individuen die in een alomvattende 
commerce du monde ieder voor zich hun eigen profijt mochten gaan 
najagen, slechts beperkt door de grenzen van een zogeheten 'algemeen 
belang'. Deze belangrijke ontwikkelingslijn vat ik in de volgende paragraaf 
kort samen, als opmaat naar een hernieuwde ontmoeting met Pierre- 
Joseph Proudhon.

24. Frans denken over 'profijt' en 'heerszucht', 1600-1850
Antoine de Montchrétien (ca 1575-1621) was één van de eerste Franse 
denkers die stelden dat het profijt van particulieren en dat van het 
gemene best elkaar allesbehalve uitsluiten. Het is aan de vorst, zo stelt hij 
anno 1615, om zoveel mogelijk mensen aan te spreken op hun 
particuliere winzucht (amorce du profit), opdat ze nijver worden, en in en 
door hun drukke bezigheden de publieke zaak gaan dienen.780 Ongeveer 
een eeuw later, in 1717, redeneert de abbé de Saint-Pierre (1658- 
1743)781 dat mensen in hun onderlinge omgang oftewel commerce 
wederkerig profijt zoeken: een profit reciproque. De vorst heeft de 
commercie van zijn nijvere onderdanen enkel in goede banen te leiden, 
als een onpartijdig scheidsrechter. Het voor veel vorsten tekenende 
streven naar macht en heerschappij ten koste van elkaar verwerpt Saint- 
Pierre daarbij.782 Hij pleit voor de instelling van een permanent 
scheidsgericht dat zal toezien op de commercie van Europese vorsten en 
hun volkeren: een soort van 'Europese Unie' avant la lettre. De Marquis 
d'Argenson (1694-1757) combineert de inzichten van zijn leermeester 
Saint-Pierre met die van Montchrétien, door de kunst van het regeren

780 Zie het Tweede Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 9.
781 Zie het Tweede Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 11.
782 Zie het Tweede Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 12.
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voor te stellen als een onafgebroken zoektocht naar de juiste balans 
tussen vrijheid voor en regulering van de uiteenlopende belangen van 
individuele burgers, alsmede van de belangen die deze burgers in lokale 
en regionale gemeenschappen gemeen hebben.783

Heerszucht past niet goed in de nieuwe commerciële orde die een 
aantal Franse vrijheidsdenkers in de 18e eeuw voor ogen hebben: niet de 
heerszucht van een absoluut vorst, en óók niet die van ontspoorde 
standen. Wat laatstgenoemden betreft: enkele decennia na het overlijden 
van d'Argenson stelt baron d'Holbach (1723-1789) misprijzend vast dat 
iedere getalsrijke stand er uiteindelijk toe neigt om alleen voor de eigen 
belangen op te komen en zichzelf te verklaren tot het enige en unieke 
centrum van de samenleving, tot schade van de natie.784 Het moet maar 
eens gedaan zijn met standsbelangen en standsprivileges, zo oordeelt hij. 
Abbé Sieyès (1748-1836) stelt anno 1789, in lijn met d'Holbach's 
redeneringen, dat het gedaan moet zijn met de standen zélf.785 Tijdens de 
Franse Revolutie worden de standen inderdaad afgeschaft.786 Tussen het 
op zijn eigen profijt oftewel 'belang' gerichte individu en het profijt van de 
natie als geheel, mag volgens de revolutionairen niemand voortaan nog 
enig tussenliggend belang suggereren.

25. Proudhon: voltooi de Revolutie, laat heerschappij verdwijnen
De Franse Revolutie maakte een einde aan de heerschappij die adel, 
geestelijkheid en koning tijdens het Ancien Régime hadden uitgeoefend. 
Toch verdween 'heerschappij' niet: zij kwam simpelweg in handen van een 
nieuwe klasse der 'notabelen', die reeds in 18e eeuws Frankrijk in de maak 
was geweest; een klasse waarin vermogende edelen zich verbonden met 
rijke handelaren en fabrikanten, alsmede met intellectueel vermogende 
beoefenaren van vrije beroepen.787 Deze groepen regeerden Frankrijk - 
niet monolithisch, maar vaak in strijd met elkaar - gedurende een groot 
deel van de 19e eeuw, als de zogeheten 'haute bourgeoisie'. Als voorman 
en spreekbuis van deze 'hogere burgerij' trad Frangois Guizot (1787- 
1874) op. Als historicus met een regeringsagenda schrik Guizot er niet 
voor terug om de haute bourgeoisie tot enige echte overwinnaar en 
erfgenaam van de Franse Revolutie te verklaren.788 Het was dan ook niet 
vreemd dat toen Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) in 1851 zijn 
vlammende oproep publiceerde om de Revolutie nu eindelijk eens echt te 
voltooien, hij zich in zijn voorwoord 'tot de bourgeoisie' richtte, al was het 
maar voor de vorm.789

783 Zie het Tweede Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 15.
784 Zie het Tweede Deel, hoofdstuk 2, de paragrafen 20 en 21.
785 Zie het Tweede Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 24.
786 Zie het Tweede Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 25.
787 Zie het Tweede Deel, hoofdstuk 2, de paragrafen 26 en 27, alsmede -  voor de grote lijn - het 
eerste hoofdstuk van het eerste deel.
788 Zie het Eerste Deel, hoofdstuk 1, paragraaf 9.
789 Het voorwoord ’A la Bourgeoisie' opent (p. i-vii) Proudhon's Idée générale de la Révolution au 
XlXe Siècle.
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Proudhon stelt790 in zijn boek uit 1851, de Idée générale de la 
Révolution au XlXe Siècle, dat de Franse samenleving al aan het eind van 
de 18e eeuw niet langer in het teken van politiek, maar in het teken van 
de economie georganiseerd had kunnen worden. Helaas gebeurde dat 
niet, aangezien de revolutionairen over onvoldoende kennis van de 
economie beschikten, de werkende bevolking wantrouwden, en - bovenal
- bevangen bleven in de notie dat geen enkele samenleving het zonder 
heerschappij (gouvernement)791 zou kunnen stellen. Niet op het tot stand 
brengen van een nieuwe economische ordening stortten de 
revolutionairen zich, maar op het realiseren van een nieuwe constitutie 
van de staat. In 1793 werd, zo nog altijd Proudhon, onder druk van onder 
meer het oorlogsgeweld duidelijk dat de staat wat de revolutionairen 
betrof uiteindelijk niets anders zou zijn dan een centraliserende 
heerschappij, zij het niet langer van de oude bevoorrechte standen van 
adel en geestelijkheid, maar van de rijken en hoog geschoolden.

Proudhon wil, net als iedereen, dat er orde in de samenleving 
heerst,792 alleen meent hij dat het oude, vertrouwde ordeningsprincipe

790 Zie voor deze alinea: Proudhon, Idée générale de la Révolution au XlXe Siècle, p. 35-77 (de 
'Deuxième étude'), en daarbinnen dan m.n de pagina's 39-41 en 73-75. Zie ook p.119.
791 Mijn keuze om 'gouvernement' bij Proudhon in deze paragraaf voornamelijk met 'heerschappij' 
en niet met het neutraler 'regering' te vertalen, baseer ik o.m. op de verbinding die Proudhon legt 
tussen 'gouvernement' en 'autorité' (zeer expliciet op p. 114-115 van het op. cit.) en op de voor 
Frankrijk typerende vorm van betuttelende regering, zoals die in Proudhon's tijd bij uitstek 
zichtbaar werd in het ambt van de prefect. Ik citeer uit een portret dat Proudhon van een prefect 
geeft op p. 308-309 van het op. cit. een deel van p. 309: "Chargé d'affaires du département et de 
l'État, officier de police judiciaire, intermédiaire, plénipotentiaire, instructeur, directeur, impulseur, 
inspecteur, surveillant, appréciateur, controleur, censeur, réformatéur, redresseur, correcteur, 
tuteur, commandant, intendant, édile, jugeur: voila le préfet, voilè le gouvernement! Et l'on 
viendra me dire qu'un peuple soumis è une pareille régence, un peuple ainsi mené a la lisière, in 
chamo et freno, in baculo et virga, est un peuple libre! que ce peuple comprend la liberté, qu'il est 
capable de la goüter et de la recevoir! Non, non: un tel peuple est moins qu'un esdave, c'est un 
cheval de combat." Veelbetekenend vind ik ook dat Proudhon zich een enkele keer, maar dan wel 
in een uiterst cruciale passage in zijn boek, toestaat om 'gouvernement' los te zien van 
'heerschappij', en dan 'regering' wel degelijk kon aanvaarden: zie p. 235-236. Ik geef de passage 
in citaat (kapitalen en cursief van Proudhon; onderstreept mijn emphase): "II faut supprimer. en 
un mot, tout ce oui reste de divin dans le gouvernement de la société, et rebêtir l'édifice sur l'idée 
humaine du CONTRAT. En effet, lorsque je traite pour un objet quelconque avec un ou plusieurs de 
mes concitoyens, il est dair qu'alors c'est ma volonté seule qui est ma loi; c'est moi-même qui en 
remplissant mon obligation, suis mon gouvernement. Si donc le contrat que je fais avec quelques- 
uns, je pouvais le faire avec tous; si tous pouvaient le renouveler entre eux; si chaque groupe de 
citoyens, commune, canton, département, Corporation, compagnie, etc., formé par un semblable 
contrat et considéré comme personne morale, pouvait ensuite, et toujours dans les mêmes termes, 
traiter avec chacun des autres groupes et avec tous, ce serait exactement comme si ma volonté se 
répétait è l'infini. Je serais sür que la loi ainsi faite sur tous les points de la République, sous des 
millions d'initiatives différentes, ne serait jamais autre chose que ma loi. et si ce nouvel ordre de 
choses était appelé gouvernement, aue ce gouvernement serait le micn.f...1 Le régime des 
contrats, substitué au régime des lois, constituerait le vrai gouvernement de l'homme et du 
citoven. la vraie souveraineté du peuple, la RÉPUBLIQUE.
792 Op. cit., p. 146: "Je veux aussi l'ordre autant et plus que ceux qui le troublent par leur prétendu 
gouvernement". Dat Proudhon het woord 'anarchie' gebruikt om zijn ideaal van een nieuw- 
geordende samenleving aan te duiden, is vreemd en misleidend, temeer daar hij zelf'anarchie' in 
zijn boek herhaaldelijk in de gebruikelijke negatieve betekenis van 'wanorde' gebruikt, bijvoorbeeld 
op p. 41, 54, en vooral ook als hij spreekt -  p. 47, 49, 57, 194, 219, 237, 263 - over de chaos die 
heerst in de economische verhoudingen van zijn tijd: 'l'anarchie économique'. Door zelf het woord 
'anarchie' te gebruiken als aanduiding voor zijn alternatieve samenlevingsordening (en wel op p. 
112-113 en 283, 285 van zijn boek) heeft Proudhon het zijn tegenstanders onnodig makkelijk 
gemaakt om hem te verketteren. Meer nog: het gebruik van het woord 'anarchie' brengt het
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van heerschappij, na millennialang onaangevochten te hebben gegolden, 
eindelijk terzijde kan worden geworpen. Een nieuw principe voor de 
ordening van de samenleving is volgens hem in het verborgene gegroeid, 
en dat beginsel is volwassen geworden: het is het nieuwe 
ordeningsprincipe van het vrije contract, le nouveau principe d'ordre, le 
libre contrat.793 Dit principe kan en moet volgens Proudhon in de 19e 
eeuw, als het eigenlijke beginsel van de Franse revolutie, eindelijk vol aan 
de dag treden.

Proudhon is de meest extreme liberaal die Frankrijk ooit heeft 
voortgebracht. Agerend in de traditie van zijn 196-eeuwse liberale 
voorgangers Royer-Collard en Alexis de Tocqueville794 radicaliseert 
Proudhon hun afkeer van het centrale staatsgezag; hij gelooft niet dat het 
zinvol is om er welke dammen dan ook tegen op te werpen795, neen: hij 
wil het centraliserende staatsapparaat, het gouvernement dat altijd 
onderwerping betekent796, werkelijk volledig afgeschaft en opgeruimd 
zien. In de plaats van een economische chaos, waarin de dwingeland 
Staat enkel met de grootste moeite enige orde weet te scheppen, stelt 
Proudhon een maatschappelijke orde voor die volledig is gebouwd op vrij 
contracterende individuen en groepen van individuen. Pas als mensen en 
groepen van mensen vrijelijk, naar eigen lust en noodzaak, 
overeenkomsten kunnen sluiten, ongehinderd door welke heersersmacht 
dan ook, zal het werk van de Revolutie volgens Proudhon voltooid zijn, dat 
wil zeggen: zal eindelijk een harmonische economische orde tot stand zijn 
gebracht.797

26. Samenvattend: een samenlevingsideaal voor de 21e eeuw
De kans dat we bij de door Proudhon geschetste orde uitkomen, lijkt 
momenteel niet groot. Op al te veel plaatsen in de wereld bestaan immers 
nog altijd ongemeen terneerdrukkende vormen van heerschappij. Wel is 
het zo dat we er in het Westen redelijk in lijken te slagen om, door 
voortdurende inspanning, in de inrichting van onze samenlevingen steeds 
meer op commercie, en steeds minder op een dwingende regering te 
leunen. Ook is het zo dat in West-Europa de heerschappij van 'winnaars' 
over'verliezers' in de algemene maatschappelijke competitie doorgaans 
redelijk beperkt blijft. Veel is nog voor verbetering vatbaar natuurlijk, 
maar een begin is gemaakt.

misverstand nabij dat Proudhon zou kunnen worden begrepen als een vroeg 'socialist', een 
'communist', of'anarchist', terwijl hij moet gelden als de radicaalste liberaal die Frankrijk ooit heeft 
voortgebracht.
793 Het citaat op p. 275 van het op. cit.
794 Proudhon citeert in het op. cit. Royer-Collard uitgebreid op p. 73-75 en Tocqueville kort op p.
45.
795 Zijn negaties vooral in de Quatrième étude, dat is p. 109-191 van het op. cit.
796 Zie bijvoorbeeld in het op. cit. p. 280: "[Le but du système gouvernemental est de] maintenir 
l'ordre dans la société en consacrant et sanctifiant l'obéissance du citoyen a l'État, la subordination 
du pauvre au riche, du villain au noble, du travailleur au parasite, du laïc au prêtre, du bourgeois 
au soldat."
797 Op. cit., p. 235-237, met op p. 237: "Le contrat, enfin, c'est l'Ordre, puisque c'est l'organisation 
des forces économiques a la place de l'aliénation dès libertés, du sacrifice des droits, de la 
subordination des volontés."
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Als we, in het voetspoor van Proudhon, inderdaad van heerschappij 
zo ver mogelijk weg willen blijven, zou dan een samenlevingsideaal te 
schetsen zijn, zo heb ik me afgevraagd, waarin Franse vrijheidsdenkers 
van de 18e eeuw, en 196-eeuwse liberalen als de Duitser Wilhelm 
Humboldt en de Engelsman John Stuart Mill zich redelijk zouden kunnen 
herkennen? Zo'n ideaal wil ik inderdaad formuleren, op basis van de 
hoofdpunten in mijn vertoog tot op dit punt. De formulering kan zelfs bij 
uitstek een weg zijn om, tegen de achtergrond van de ontwikkeling van 
onze hedendaagse dienstensamenlevingen, samenvattend het denken van 
Franse, Duitse en Engelse vrijheidsdenkers uit de periode 1700-1900 te 
verbinden met de inzichten van 20®-eeuwse geleerden als George Herbert 
Mead, Albert Schweitzer en Frans de Waal. Het ideaal luidt als volgt:

De ideale samenleving is, net als iedere andere, altijd in de eerste 
plaats gericht op het gezamenlijk overleven798, 
maar stelt vervolgens, bij voortschrijdende beschaving799, 
zoveel mogelijk van haar leden800
in de gelegenheid om vrijelijk het eigen bezit en de eigen kracht te 
proeven, beproeven, en vergroten.801
Individuele leden van de ideale samenleving zijn vrij om naar eigen 
inzicht over hun krachten en bezittingen te beschikken, in profijtelijk 
werk, in spel en in commercie802, 
zolang zij maar
(1) het gezamenlijk overleven niet in gevaar brengen,803
(2) geen heerschappij over anderen uitoefenen,804 
en
(3) ver blijven van bewuste of onbewuste verdrukking van minder 
vermogenden.805
De leden van de ideale samenleving zijn in de omgang die zij met
elkaar hebben gericht op onderlinge hulp,806
maar sluiten als het er op aankomt van die hulp geen vreemden
uit307;

798 Dit Derde Deel, hoofdstuk 3, paragraaf 8 (Mead en De Waal).
799 Het Tweede Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 13 (St. Evremond); dit Derde Deel, hoofdstuk 3, 
paragraaf 8 (Mead en De Waal).
800 De paragrafen 6 en 7 (o.a. Treub) van de Inleiding; dit Derde Deel, hoofdstuk 1, paragraaf 11 
(o.a. Treub).
801 Dit Derde Deel, hoofdstuk 1 (Mirabeau, Humboldt, Mill) alsmede hoofdstuk 5.
802 Dit Derde Deel, de hoofdstukken 1 en 5.
803 In de geest van dit Derde Deel, hoofdstuk 3, de paragrafen 9 en 10 (Kropotkin); alsook 
hoofdstuk 3, paragraaf 8 (Mead en De Waal); alsmede hoofdstuk 6, de paragrafen 2 tot en met 6 
(De Waal).
804 In de geest van het tweede hoofdstuk van het Tweede Deel, zoals ik dat zojuist in de 
voorgaande paragrafen 23 en 24 van dit lopende hoofdstuk heb samengevat (zie de protagonisten 
aldaar, in het bijzonder natuurlijk Proudhon); in de geest ook van Jezus (zie dit Derde Deel, 
hoofdstuk 5, paragraaf 12).
805 Conform het ideaal van volksverheffing (zie vooral de Inleiding) en in de geest van Jezus (zie 
dit Derde Deel, hoofdstuk 5, paragraaf 12).
806 In de geest van Kropotkin (dit Derde Deel, hoofdstuk 3, de paragrafen 9 en 10) en in de geest 
van Jezus (zie dit Derde Deel, hoofdstuk 5, paragraaf 12).
807 In de geest van Schweitzer en de Waal (zie dit Derde Deel, hoofdstuk 6, de paragrafen 1 tot en 
met 6); dit is ook één van de kernboodschappen van Jezus natuurlijk (zie dit Derde Deel, 
hoofdstuk 5, paragraaf 12).
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zij weten, met andere woorden, de kring van hun eigen samenleving 
te relativeren,808
en dit dan vanuit hun trouw aan het gebod dat geldt voor alle 
mensen, ongeacht van welk sociaal verband zij deel uitmaken, het 
gebod namelijk "dat wij, voorzover het aan ons ligt, geen mens in 
zijn lijflijk welzijn, zijn waardigheid, zijn eigendom en zijn geluk 
schade toebrengen; dat wij alle mensen die op enigerlei wijze in 
onze levenssfeer treden materieel en geestelijk helpen voorzover 
dat in onze macht ligt, en hun ontwikkeling op iedere denkbare 
manier bevorderen.//6og 

Het levensideaal zoals dat mij voor ogen zweeft, staat nadrukkelijk in de 
Westerse liberale traditie. Het laat zich dan ook makkelijk vertalen in 
termen die nog maar kort geleden werden gehanteerd door de Duits- 
Britse socioloog Ralf Dahrendorf (1929-2009), een zelfverklaard 
erfgenaam van het 18e-eeuwse liberale Verlichtingsdenken.810 Dahrendorf 
ziet, nadrukkelijk voortbouwend op het gedachtengoed van de Indiase 
nobelprijswinnaar Amartya Sen (geb. 1933) als hoogste doel van een vrije 
samenleving, dat de 'levenskansen' (Lebenschancen) die haar succesvolle 
leden zich verworven hebben, binnen het bereik van alle anderen worden 
gebracht.811 Anders gesteld: het gaat om "het grootst mogelijk aantal 
levenskansen voor een zo groot mogelijk aantal mensen". Deze formule 
past naadloos op wat ik zojuist heb omschreven als het streven, in een 
samenleving van voortschrijdende beschaving, om 'zoveel mogelijk van 
haar leden in de gelegenheid' te stellen 'om vrijelijk het eigen bezit en de 
eigen kracht te vergroten, te proeven en te beproeven'. Immers: als 
'levenskansen' niets anders zijn dan 'reëele keuzeopties'812, dan hebben 
de leden van een gegeven, beschaafde samenleving de keuze uit vele 
opties om hetzij hun bezit, hetzij hun krachten te proeven, dan wel te 
beproeven, dan wel te vergroten.

27. De honnête-homme als vertolker van het ideaal
Het moge duidelijk zijn dat in bovenstaande formulering van het 
samenlevingsideaal als vertolker de 'nette mens' verondersteld is.
De 'nette mens' immers zoekt in de omgang met anderen zijn profijt, 
maar blijft daarbij steeds redelijk, en binnen de grenzen van het

808 Zie hiervoor het hele Derde Deel tot op dit punt, culminerend, in dit lopende zesde hoofdstuk, in 
het ideaal van de 'nette mens'.
809 Het gebod als geformuleerd door Albert Schweitzer, in zijn Wir Epigonen (p. 198); zie dit Derde 
Deel, hoofdstuk 4, paragraaf 3 voor de Duitse tekst.
810 Ralf Dahrendorf, Auf der Suche nach einer neuen Ordnung (München, 2003), p. 19: "Ich bin ein 
unverbesserlicher Aufklarer, der insoweit wohl im 18. Jahrhundert zuhause ist."
811 Op. cit. p. 15-17 (de introductie van 'Lebenschancen' voortbouwend op Sen), p. 27 ("Der 
oberste Zweck ist die Ausweitung der Lebenschancen der Erfolgreichen auf alle anderen.") en p. 44 
("Die grössten Lebenschancen der grössten Zahl").
812 Op. cit., p. 16-17 en 44. Ik zelf vat de inzichten van Dahrendorf en Sen samen door te spreken 
van 'reëele keuzeopties', die ik dan zou willen onderscheiden van zuiver'formele keuzeopties'. Een 
formele keuzeoptie is bijvoorbeeld de zuiver theoretische mogelijkheid voor alle burgers van de 
V.S. om tot president van de republiek gekozen te worden. Gezien de benodigde connecties en 
koffers vol geld, en het minimum aan good iooks en leepheid dat voor enig succes noodzakelijk is, 
mag de keuze om daadwerkelijk voor het presidentschap te gaan, slechts voor een relatief kleine 
groep Amerikanen een 'reëele keuzeoptie' genoemd worden.
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betamelijke.813 De honnête-homme, om nog eens de 176-eeuwse Franse 
edelman St. Evremond te refereren, vindt geluk in de kracht om vrijelijk, 
maar wel honnêtement de eigen neiging en het eigen belang na te 
jagen.814 De 'netheid' die de honnête-homme in het vrijelijk 'proeven, 
beproeven en vergroten' van eigen bezit en eigen kracht betracht, bestaat 
er precies in, dat deze mens 'het gezamenlijk overleven niet in gevaar' 
brengt, 'geen heerschappij over anderen' uitoefent, en ver blijft 'van 
bewuste of onbewuste verdrukking van minder vermogenden'. En er is 
meer nog: als, in het hierboven geformuleerde samenlevingsideaal, een 
mens gevraagd wordt om 'de kring van de eigen samenleving te 
relativeren' dan is dat precies wat de honnête-homme kan en wil; de 
'nette vent' immers, zo hebben we gezien815, is een man van schier 
onbegrensde horizon, in staat en ook van zins om aan werkelijk ieder 
geborneerd perspectief te ontsnappen.

28. Nota bene: vraie Honnêteté en heerszucht sluiten elkaar uit
Het zal deze of gene lezer allicht verbazen, dat ik met zoveel aplomb durf 
te stellen dat de honnête-homme 'geen heerschappij over anderen 
uitoefent'. De 'nette vent' was toch816 van origine een edelman, een 
soldaat, kortom: een lid van de hoogste, heersende stand in het Franse 
koninkrijk? Een begrijpelijk misverstand, dat ik zelf mogelijk heb gemaakt, 
en nu graag uit de wereld help. Dat het ideaal van de honnête-homme bij 
de beschaving van de Franse edelman begon is waar, maar daar bleef het 
bepaald niet staan. Waar profit in de vorm van intérêt een belangrijke rol 
in bet leven van de nette vent mocht spelen, daar trad niet alleen 
commercie naar voren, maar geraakte ook nadrukkelijk heerschappij op 
de achtergrond. Gezien het belang dat aan 'heerschappij' op deze plaats 
in mijn betoog toekomt, leg ik dit kort iets uit.

Bij St. Evremond, de auteur die een honnête-homme probleemloos 
achter belangen aan zag jagen, zolang dat maar 'netjes' gebeurde, vinden 
we het verminderd belang van aristocratische heerschappij nog slechts in 
het voorbijgaan aangeduid817, maar Chevalier de Méré maalt niet om ex-

813 Zie in dit lopende hoofdstuk paragraaf 20.
814 Oeuvres Meslêes de Saint-Evremond, Tome Premier (1705), in een discussie over keizer 
Augustus op p. 203: "(...) Auguste trouva dans sa Modération la süreté de sa Personne & de sa 
Puissance. En quoi certes il eut un bonheur extraordinaire; n'y ayant rien de si heureux dans la vie, 
que de pouvoir suivre honnêtement son inclination & son intérêt."
815 Zie in dit lopende hoofdstuk paragraaf 19.
816 Zie in dit lopende hoofdstuk paragraaf 18.
817 Het sterkst allicht in de bewondering die Evremond voor de niet-adellijke bestuurders van de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden koesterde. Zie bijvoorbeeld de 'Lettre a Monsieur le 
Marquis de Crequi' (geschreven in Holland, in het jaar 1665), dat is p. 368-371 van Oeuvres 
Meslêes de Saint-Evremond, Tome Premier (1705), in het bijzonder p. 368: "Ajoutons (...) que les 
Magistrats sont fort autorisés dans leurs Charges pour l'intérêt du Public, & peu distingués en leurs 
Personnes par des avantages particuliere. Vous ne voyez donc point de différences odieuses dont 
les Honnêtes-gens soient blessés; point de Dignités inutiles, de Rangs incommodes, point de ces 
facheuses Grandeurs, qui gênent la Liberté, sans contribuer a la Fortune. Ici les Magistrats 
procurent nötre Repos, sans attendre de Reconnoissance, ni de Respect même pour les Services 
qu'ils [368-369] nous rendent: Ils sont sévéres dans les Ordres de l'Etat, fiers dans l'intérêt de leur 
Pays avec les Nations Etrangeres; doux & commodes avec leurs Citoyens; faciles avec toutes 
sortes de Personnes privées. Le fond de l'Egalité demeure toujours malgré la Puissance & par la le 
Crédit ne devient point insolent, la Conduite jamais dure."
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zowel als impliciete behandeling van het thema. Meteen al aan het begin 
van zijn verhandeling De la vraie Honnêteté stelt Méré818 dat nette 
mannen in de regel wel trots en onversaagd zijn, maar ook beschaafd en 
bescheiden: zij hoeven niet zo nodig de eerste plaats aan het hof in te 
nemen; zij sloven zich niet uit om maar te mogen heersen (gouverner). 
Nette mensen - want vrouwen zijn ingesloten - worden volgens Méré niet 
gedreven door hebzucht of ambitie, zij haken niet naar heerschappij, 
neen: zij willen enkel op zoveel mogelijk plaatsen vreugde verspreiden, 
willen uitblinken in alles wat het leven veraangenaamd en aldus le plus 
parfait & le plus aimable commerce du monde vestigen en in stand 
houden. Méré is er zich van bewust, dat echte honnêteté regelmatig de 
'lege' grootheid laat zien van al die lieden die zich zuiver op geboorte, 
rang en prestige laten voorstaan.819 Het kan niet anders zijn, meent hij, 
want waarachtige gloire wordt een mens nu eenmaal niet op grond van 
geboorte of rang verleend, maar dient hij zich op grond van persoonlijke 
verdienste te verwerven.820 Behoedzaam laat Méré in zijn boek steeds 
opnieuw, meestal op impliciete wijze, doorschemeren dat een nette mens 
niet heerszuchtig kan zijn.821 Soms wordt hij expliciet. Om een in het oog 
springend voorbeeld te geven: het is volgens hem essentieel dat een nette 
man of vrouw zonder problemen de eigen persoon, rang en stand 
relativeren kan, onder meer door van tijd tot tijd hartelijk om zichzelf te 
lachen; expliciet neemt Méré822 in dit verband de 'hoge heren' (grands 
Seigneurs) op de korrel, die dusdanig vast zitten in hun ingebeelde 
grootheid, dat zij in conversatie nooit eens ontspannen mee kunnen 
lachen of dollen. Dergelijke types menen dat hun omgeving, als het ware

818 Voor deze en de volgende zin, zie de Oeuvres Posthumes de Chevalier de Meré (1700), p. 4-5: 
"(...) ce sont d'ordinaire des Esprits doux & des Coeurs tendres; des gens fiers & civils; hardis & 
modestes, qui ne sont ni avares ni ambitieux, qui ne s'empressent pas pour gouverner, & pour 
tenir la premiere place auprés des Rois: Ils n'ont gueres pour but, que d'apporter la joïe par-tout,
& leur plus grand soin ne tend qu'a meriter de l'estime & qu'a se faire aimer. II me semble aussi, 
que les Dames qu'on souhaite & qu'on cherche le plus, ont, è peu prés, les mêmes sentimens & les 
mêmes pensees. Ce n'est donc pas un métier, que d'être honnête homme; & si quelqu'un me 
demandoit en quoi consiste l'honnêteté, je dirois que ce n'est autre cho [4-5] se que d'exceller en 
tout ce qui regarde les agrémens & les bienséances de la vie. Aussi de lè, ce me semble, dépend le 
plus parfait & le plus aimable commerce du monde." (deze passage is onderdeel van het Discours 
Premier. De la vraie Honnêteté).
819 Op. cit., p. 254: "L'honnêteté même n'est pas Sans inconvenient parmi les grands Seigneurs, au 
moins dans un particulier, paree que la plupart de ces grands Seigneurs le veulent porter haut, & 
s'ils ont tant soit peu de lumiere, ils savent bien qu'ils ne sauroient se mettre au dessus d'un 
honnête homme, par un avantage bien réel, & que le seul [254-255] merite fait les veritables 
distinctions. Cette connoissance les interdit & les embarasse (...)" (deze passage is onderdeel van 
het 'Sixiéme & dernier Discours. Suite du Commerce du Monde').
820 Op. cit., p. 253: "(...) la veritable gloire ne consiste que dans le merite (...)"
821 Zo keert hij zich, om een enkel voorbeeld te geven, tegen één van de sterkste driften van de 
heerszuchtige mens: de drang namelijk om, eenmaal in woede ontstoken, als het even kan wraak 
uit te oefenen; zie in het op. cit. p. 55: "La colere nous porte a nous venger, & l'honnêteté s'y 
oppose: renongons a la douceur de la vengeance; & pardonnons d'un visage riant & d'un cceur 
sincere." (deze passage is onderdeel van 'Discours II. Suite de la vraie Honnêteté').
822 Voor het nu volgende zie het op cit. p. 282-283: "Mais ce premier Duc d'Epernon & le Cardinal 
de Richelieu, qui ne railloient que d'une manié [282-283] re imperieuse, & même avec chagrin, ne 
pouvoient souffrir la plus douce & la plus obligeante plaisanterie, paree qu'ils se persuadoient, que 
c'eüt été perdre le respect, que de ne pas trembler en leur presence. C'est un moïen tres assuré 
pour se rendre haïssable: Ceux même qui sont si tendus & si graves, me semblent mal tournez 
pour être d'un aimable commerce."
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verpletterd door de indruk van hun hoge waardigheid, slechts sidderen 
mag. Is spotternij (raillerie) een keer met geen mogelijkheid te vermijden, 
dan weten deze lieden enkel op een heerszuchtige manier (d'une maniére 
imperieuse) te schertsen. Het moge duidelijk zijn: heerszuchtige types 
zijn volgens Méré voor een aimable commerce niet echt geschikt.
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HOOFDSTUK 7
Heerschappij verworpen: 'merito-cratie' niet langer een ideaal

1. De heerschappij van 'hoger opgeleiden' over 'lager opgeleiden'
In de formulering van het samenlevingsideaal die ik hierboven gegeven 
heb, stel ik dat individuele leden van de ideale samenleving vrij zijn "om 
naar eigen inzicht over hun krachten en bezittingen te beschikken, in 
profijtelijk werk, in spel en in commercie, zolang zij maar (en nu komt 
het) geen heerschappij over anderen uitoefenen, en ver blijven van 
bewuste of onbewuste verdrukking van minder vermogenden." Het is op 
dit punt dat ik het eerder gesignaleerde probleem van een 
maatschappelijke tweedeling tussen hoger en lager opgeleiden823 opnieuw 
wil bekijken. Die tegenstelling laat zich namelijk goed in termen van 
'heerschappij' en 'verdrukking' vertalen.

De Industriële Revolutie, zo kwam in mijn eerste deel aan de orde, 
schiep in de 19e eeuw een alsmaar grotere vraag naar hoger opgeleid 
personeel, waardoor, op den duur, een 'nieuwe klasse' van hoger 
opgeleiden ontstond824. Rond 1850 reeds zag Proudhon deze nieuwe, door 
opleiding zich boven de gewone man verheffende klasse vorm krijgen. Hij 
was niet blij met wat hij zag. Onderwijs diende in Proudhon's ogen825 
idealiter, net als iedere andere denkbare sfeer in de samenleving, een 
zaak van vrije contracten te zijn, en niet iets wat door de staat werd 
verzorgd. Opleidingen hoorden in de beroepspraktijk van de werkplaats 
(l'atelier) verzorgd te worden, en niet, losgezongen van die praktijk, te 
worden ondergebracht in afgezonderde instituties, onder het mom van 
zogenaamd 'beter onderwijs'. Hoe het mis ging, in het Frankrijk van 
Proudhon's dagen! Niet langer gingen jongeren voor een opleiding gewoon 
bij een bedrijf in de leer (de leervorm van de apprentissage), neen, zij 
werden in aparte opleidingsinstituten ondergebracht, ver van de praktijk 
van het beroep (la profession). Het resultaat? De vorming en versteviging 
van sociale klassen (classes). Proudhon wist het zeker826: zodra een

823 Zie hoofdstuk 5 van het Eerste Deel, en daarnaast in het Tweede Deel, hoofdstuk 1, de 
paragrafen 20 en 21.
824 Zie hoofdstuk 3 van het Eerste Deel.
825 Proudhon, Idée générale de la Révolution au XlXe Siècle, p. 317-319, met op p. 317-318: "La 
centralisation gouvernementale en matière d'instruction publique [317-318] est impossible dans le 
régime industriel, par la raison décisive que I'instruction est inséparable de I'apprentissage, 
l'éducation scientifique de l'éducation professionnelle. En sorte que l'instituteur, le professeur, 
quand il n'est pas lui-même contre-maïtre, est avant tout l'homme de la Corporation, du groupe 
industriel ou agricole, qui l'utilise. Comme l'enfant est le lien, pignus, entre les parents, l'école 
devient le lien entre les corporations industrielles et les families: il répugne qu'elle soit séparée de 
l'atelier, et sous prétexte de perfectionnement, qu'elle tombe sous une puissance extérieure."
826 Op. cit., p. 318-319: "Séparer, comme on le fait aujourd'hui, l'enseignement de l'apprentissage, 
et ce qui est plus détestable encore, distinguer l'éducation professionnelle de l'exercice réel, utile, 
sérieux, quotidien de la profession, c'est reproduire, sous une autre forme, la séparation des 
pouvoirs et la distinction des classes, les deux instruments les plus énergiques de la tyrannie 
gouvernementale et de la subalternisation des travailleurs. Que les prolétaires y songent! Si l'école 
des mines est autre chose que le travail des mines, accompagné des études propres a I industrie 
minérale, l'école n'aura pas pour objet de faire des mineurs, mais des chefs de mineurs, des 
aristocrates. Si l'école des arts et métiers est autre chose que l'art et le métier elle n'aura bientót 
plus pour objet de faire des artisan, mais des directeurs d'artisans, des aristocrates. Si l'école du
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school der mijnen iets anders is dan werk in de mijnen, aangevuld met 
degelijk mineralogische studie, levert die school geen mijnwerkers af, 
maar chefs van mijnwerkers: een aristocratie. Iets vergelijkbaars geldt 
voor alle mogelijke andere opleidingen, van handwerk tot handel, van de 
kunsten tot de marine: waar niet op het werk zelf, met enige schoolse 
aanvulling, geleerd wordt, daar worden aristocraten gekweekt: 
directeuren, handelsbaronnen, en officieren, in plaats van handwerkers, 
handelaren en matrozen.

Na Proudhon's dood werden geleidelijkaan diploma's voor vrijwel 
alle niveau's van vrijwel alle beroepen gangbaar. Bovendien mocht degene 
met een hoger diploma in de werksituatie niet alleen over 
ongediplomeerden heersen, maar ook (ideaaltypisch althans) over lieden 
met een lager diploma. De meest sprekende wijze waarop hoger 
opgeleiden in werksituaties over lager opgeleiden op een echt 
verdrukkende wijze zijn gaan heersen, is natuurlijk die van het 'american- 
style management': een managementstijl waarin lager opgeleiden door 
hun 'meerderen' worden verpletterd onder een aanzwellende stroom van 
voorschriften, routines, regels, procedures, protocollen en wat dies meer 
zij, tot hen in het werk nauwelijks nog enige zelfstandigheid rest.827

Hoger gediplomeerden brachten lager opgeleiden in de loop van de 
20e eeuw ook op andere terreinen dan het werkterrein alléén in de 
verdrukking - niet bewust waarschijnlijk, niet intentioneel allicht, maar 
wel de facto. Het logische eindpunt van deze ontwikkeling lijkt inmiddels 
bereikt te zijn. Immers: in het moderne West-Europa krijgt weliswaar 
iedereen de kans om een zo hoog mogelijke opleiding te volgen, maar 
degenen die in de competitieslag om het hoogst mogelijke diploma als 
relatief'lager opgeleiden' achter blijven, doen in steeds mindere mate 
maatschappelijk mee. In het economisch leven, in deelname aan cultuur 
en politiek en in het vinden van een gezonde levensstijl, geraken relatief 
'lager opgeleiden' op een steeds groter afstand tot de relatief 'hoger 
opgeleiden'. Dat dit ook in Nederland het geval is, laat bijvoorbeeld een 
rapport van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling uit 2011 zien.828

commerce est autre chose que le magasin, le bureau, le comptoir, elle ne servira pas a faire des 
commergants, mais des barons du commerce, des aristocrates. Si l'école de marine est autre chose 
que le service effectif a bord, en comprenant dans ce service celui même de mousse, l'école de 
marine ne sera qu'un moyen de distinguer deux classes dans la marine: la classe des matelots et la 
classe des officiers. C'est ainsi que nous voyons les choses se passer dans notre régime 
d'oppression poiitique et d'anarchie industrielle. Nos écoles, quand elles ne sont pas des 
établissements de luxe ou des prétextes a sinécures, sont les séminaires de l'aristocratie. Ce n'est 
pas pour le peuple qu'ont été fondées les écoles Polytechnique, Normale, de Saint-Cyr, de Droit 
etc.; c'est pour entretenir, fortifier, augmenter la distinction des classes, pour consommer et 
rendre irrévocable la sdssion entre la bourgeoisie et le prolétariat."
827 Zie het Tweede Deel, hoofdstuk 1, de paragrafen 22 en 23.
828 Advies nummer 47 van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, daterend van april 2011: 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Sociale stijging en daling in perspectief (Den Haag, 2011), in het 
bijzonder p. 11 (onderdeel van de 'Samenvatting'): "Tekenen van een nieuw soort 
klassensamenleving gebaseerd op opleidingsniveau manifesteren zich. In het onderwijs, maar ook 
op de woningmarkt en in de democratie, is een scheiding tussen hoger- en lageropgeleiden een 
feit." Zie verder ook nadrukkelijk de pagina's 30-31 (dat is paragraaf 3.3: 'Onderwijs als nieuwe 
scheidslijn'), met op pagina 30 de volgende passage: "Naarmate mensen hoger opgeleid zijn, stijgt 
de maatschappelijke participatie en nemen politieke betrokkenheid, cultuurdeelname en 
vrijetijdsbesteding toe. Hoogopgeleiden zijn bovendien gezonder en nemen minder deel aan
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Het lijkt er op dat hoger opgeleiden inmiddels echt een soort van 'nieuwe 
aristocratie' aan het vormen zijn, precies zoals de Nederlandse socialist 
Jacques de Kadt dat kort na de Tweede Wereldoorlog al vreesde: een 
"nieuwe aristocratie" van "bijzonder geschoolden" en "bijzonder 
deskundigen", die ooit begon als een aristocratie "van de bekwaamheid", 
maar er nu óók een van "sociale positie en traditie" dreigt te worden.829 
Dit is de onloochenbaar negatieve kant van 'merito-cratie', van 
'heerschappij op grond van verdienste'. Inmiddels is alarm geslagen. Al in 
2006 pleitte in ons land de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid voor een 'zachtmoedige meritocratie'.830 Sindsdien is in 
meerdere publicaties gezocht naar wegen om de scherpe kanten van ons 
meritocratisch stelsel af te vijlen.831 Maar, zo vraag ik dan, is 'matiging' 
van meritocratie wel de oplossing? Is 'heerschappij op grond van 
verdienste' niet gewoon in beginsel onrechtvaardig?

2. De al te nauwe band tussen aristocratie en meritocratie
Meritocratie ligt dichter bij aristocratie dan de meeste mensen allicht 
denken. Wordt onder'aristocratie' een 'heerschappij-aanspraak op grond 
van geboorte' verstaan, wel, dan is 'meritocratie' daarvan redelijk ver 
verwijderd. Als we ons echter, met Huizinga's Homo ludens in de hand832, 
scherp voor ogen voeren dat in een primitieve samenleving de aristocraat 
zijn meerderheid voortdurend door overwinningen persoonlijk bewijst, dan 
is de link tussen aristocratie en meritocratie meteen gegeven. De 
aristocraat beroept zich in dat geval met zijn claim tot heerschappij 
immers niet op zijn geboorte, maar op het feit dat hij, persoonlijk, 
werkelijk 'bewezen de beste' is en, wel, een 'meritocraat' doet niets 
anders: de meritocraat namelijk wil heersen omdat hij 'bewezen de

criminele activiteiten dan laagopgeleiden (...). Een hoog opleidingsniveau is in de huidige 
samenleving een belangrijke bron voor het realiseren van een goede leefsituatie (...)■ Ook op de 
arbeidsmarkt is dit te zien. Opleiding is tegenwoordig een belangrijkere scheidslijn op de 
arbeidsmarkt dan sociale afkomst. Hogeropgeleiden hebben betere beroepskansen op de 
arbeidsmarkt dan laagopgeleiden, niet alleen bij aanvang van de carrière, maar ook gedurende de 
loopbaan
829 De Kadt, Deftigheid in het gedrang, p. 330-331. Zie voor een vollediger versie van het citaat en 
nadere context het Eerste Deel, hoofdstuk 5, de paragrafen 2 en 3. Dat de 'bijzonder geschoolden' 
van De Kadt inderdaad naar een aristocratie van 'sociale posite en traditie' tenderen, lijkt te 
worden bevestigd door de bevindingen van Nieuwe ronde, nieuwe kansen (Den Haag, 2011), waar 
bijvoorbeeld op p. 10 samenvattend wordt gesteld: "Hoewel er van directe overerving van posities 
geen sprake meer is, werkt het opleidingsniveau van de ouders door in de mogelijkheden van 
kinderen. Hulpbronnen (economische, sociale en culturele) die beschikbaar zijn, maken verschil."
830 De verzorgingsstaat herwogen. Over verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden, WRR 
rapporten aan de regering nummer 76 (Amsterdam, 2006), in de conclusie van hoofdstuk 7 
('Verheffen: investeren in een zachtmoedige meritocratie') op p, 217-218 ('paragraaf 7.5: 
conclusie: naar een zachtmoedige meritocratie').
831 Naast het reeds genoemde advies nummer 47 van de Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling: Nieuwe ronde, nieuwe kansen (Den Haag, 2011), lijkt mij de belangrijkste publicatie 
te zijn: Tsjalling Swierstra & Evelien Tonkens red., De beste de baas? Prestatie, respect en 
mobiliteit in een meritocratie (Amsterdam, 2008). In dit boek is als p. 101-117 een bijdrage 
opgenomen van Mark Bovens over de dominantie van hoger opgeleiden in de formele en informele 
organen van onze democratie; die bijdrage is later door Bovens samen met Anchrit Wille 
uitgewerkt tot een zelfstandig boek: Mark Bovens en Anchrit Wille, Diplomademocratie. Over de 
spanning tussen meritocratie en democratie (Amsterdam, 2011).
832 Zie in dit Derde Deel, hoofdstuk 5, paragraaf 8.
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hoogste verdienste' heeft, vrij vertaald - omdat hij in de wedstrijd om 
merite 'bewezen de beste' is gebleken.833

3. Wat niet deugt aan de idee van 'gelijke kansen voor iedereen'
In een meritocratie wordt vaak geredeneerd dat 'gelijkheid' eigenlijk niets 
anders betekent dan 'gelijke kansen voor iedereen' - dat wil zeggen: 
gelijke kansen om verdienstelijk te blijken, op welke wijze dan ook.
Mensen die deze kansen niet grijpen, of dat nu uit luiheid, onvermogen, of 
een gebrek aan competitiezin is, zo kan de redenering voortgaan, hebben 
maar te aanvaarden dat lieden die wél verdienstelijk zijn gebleken, aan 
verliezers de wet stellen, op alle terreinen van het menselijk leven. Een 
behoorlijk perverse opvatting van gelijkheid, lijkt mij zo. Reeds in de jaren 
'30 van de 20® eeuw schoffelde R. H. Tawney deze opvatting onderuit, 
met een prachtig beeld.834

Waar 'gelijkheid' exclusief wordt uitgelegd als 'gelijke kansen voor 
iedereen', zo Tawney, daar vinden we doorgaans al snel een 
'kikkersvisjes-filosofie': "Het is mogelijk dat intelligente kikkervisjes zich 
met de onaangenaamheden van hun positie verzoenen door te bedenken 
dat, ook al zullen de meesten onder hen leven en sterven als kikkervisjes 
en niet meer dan dat, fortuinlijker leden van de soort hun staarten zullen 
afleggen, monden en magen zullen vergroten, en handig op het droge 
land zullen springen, hun voormalige lotgenoten vervolgens 
verhandelingen toekwakend over de deugden die kikkervisjes van 
karakter en vermogen in staat stellen om het tot kikker te schoppen. 'S3S 
De kikkervisjes-filosofie is verwerpelijk natuurlijk. Niet het lot van de paar 
gelukkigen 'die hun kansen weten te grijpen' zou in een samenleving 
centraal moeten staan, zo nog altijd Tawney836, maar het lot van de grote 
menigte, die over het algemeen maar met bescheiden vermogens is 
gezegend. Laat een maatschappelijke strijd om prestige en positie plaats 
vinden, opdat ambitieus talent de kans kan grijpen om omhoog te komen, 
zo stelt hij837, maar laten we wel wezen: in iedere samenleving zijn de 
kansen om sociaal te stijgen, gezien het beperkte aantal 'hogere posities', 
noodzakelijk beperkt. Laten we aan de wedloop van de happy few dan ook 
geen voorrang verlenen boven een algemene verspreiding van beschaving 
die ieder mens te pas komt, of hij zich nu omhoog weet te werken of niet. 
Als overtuigd socialist roept Tawney nog in 1952 uit: "de brede massa die, 
om voor de hand liggende statistische redenen, niet tot athletische 
hoogtepunten in het bereiken van betere maatschappelijke posities in

833 Het zou interessant zijn om te laten zien dat in de periode 1650-1780 een aantal Franse 
denkers die zich met vragen van aristocratie en merite bezig hebben gehouden, vrij precies deze 
denkverbinding hebben gemaakt, maar dat valt buiten het kader van dit vertoog.
834 R. H. Tawney, Equality (paperback édition: London, 1964), in de paragraaf: 'Equality of 
Opportunity' op p. 100-111. Tawney's Equality verscheen oorspronkelijk in 1931, en werd door de 
auteur zowel in 1938 als in 1952 gereviseerd. De paperback-editie van 1964, met een inleiding van 
Richard M. Titmuss, bleef tot eind jaren '70 in productie, als (zoals de blurb op de achterzijde leest) 
'one of the classics of the last forty years'.
835 Tawney, Equality, p. 105.
836 Op. cit., p. 106.
837 Op. cit., p. 109.
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staat is, dient een hoge graad van beschaving te genieten. Niets is verder 
verwijderd van socialistische idealen dan de wilde competitiedrang van 
een samenleving die aan gelijkheid wel lippendienst bewijst, maar daarbij 
maar al te vaak doelt op gelijke kansen om ongelijk te worden."938 Het is 
in deze zin839 dat de Nederlandse socialist Job Cohen (geb. 1947) voor zijn 
Partij van de Arbied een koers 'Voorbij de meritocratie' wilde uittekenen.

4. Selectie op grond van verdienste is goed, merito-cratie niet
Wij dreigen ons tegenwoordig steeds bovenmatiger te fixeren op het laten 
uitblinken van het handjevol uitzonderlijk getalenteerden dat in iedere 
samenleving wel te vinden is. Tawney maant ons, op dit punt tot 
bezinning te komen. Laat het beginsel van 'gelijke kansen voor iedereen' 
niet staan voor een exclusieve fixatie op de vrijheid voor exceptionele 
mensen om exceptionele dingen te doen, zo roept hij ons toe840, maar laat 
het ook en vooral de vrijheid betekenen voor gewone mensen om met hun 
gewone vermogens een gewoon, maar vervullend leven te leiden. Tawney 
wil, kort en goed, dat we 'gelijkheid' als 'equality of opportunity' 
relativeren, in naam van een hogere gelijkheid: een 'gelijkheid van 
condities'. Samenvattend stelt hij dit als volgt: "Slimme mensen die zelf 
over uitzonderlijke gaven beschikken, zijn als vanzelfsprekend onder de 
indruk van de uitzonderlijke gaven van anderen, en zij wensen -  als ze er 
over nadenken, ten minste - dat de samenleving de weg effent voor de 
carrière van uitzonderlijk talent, ook al begrijpen zij zelden de volle 
implicaties van de omwenteling die zij voorstaan. Maar (...) een 
gemeenschap kan niet op uitzonderlijk talent alléén worden gebouwd, hoe 
zeer zij ook zonder dit talent zou verarmen. Sociaal welzijn (...) 
veronderstelt het bestaan niet alleen van mogelijkheden om te stijgen, 
maar ook een hoog niveau van algemene beschaving, een sterk besef van 
gedeelde belangen, en een breed door heel de samenleving heen 
gedragen overtuiging dat beschaving niet enkel een zaak van een elite is, 
maar een gemeenschappelijke onderneming waarin allen betrokken zijn. 
Daarbij veronderstelt individueel geluk niet alleen dat mensen vrij zijn om 
hogere posities van comfort en distinctie te bereiken, maar ook dat zij een 
leven van waardigheid en cultuur kunnen leiden, of ze nu sociaal aan het 
stijgen zijn of niet (...).'S41

Tawney volgend, is en blijft het gerechtvaardigd om bij selecties 
voor maatschappelijke positie het selectiecriterium van 'verdienste' te

838 R. H. Tawney, 'British Socialism Today', oorspronkelijk verschenen in 1952, en herdrukt als p. 
168-180 van: R. H. Tawney, The Radical Tradition. Twelve essays on politics, education and 
literature, Rita Hinden ed. (London, 1964). Het citaat aldaar op p. 178: "(...) the mass of mankind, 
who, for obvious statistical reasons, cannot perform athletic feats in scaling social heights, should 
enjoy a high Standard of civilization. Nothing could be more remote from Socialist ideals than the 
competitive scramble of a society which pays lip-service to equality, but too often means by it 
merely equal opportunities of becoming unequal."
839 3ob Cohen, Voorbij de meritocratie, de Kerdijk-lezing van 8 november 2011 (beschikbaar via de 
website van de Partij van de Arbeid). Cohen komt in zijn lezing, met name in paragraaf 5, dicht bij 
Tawney's positie, maar zonder te verwijzen naar de Engelsman of naar andere interessante figuren 
uit het verleden, uitgezonderd uiteraard Arnold Kerdijk, de naamgever van de lezing.
840 Tawney, Equality, m.n. p. 108.
841 Op. cit., p. 107-108.
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blijven hanteren, maar kan en moet vervolgens de heerschappij van 
'verdienstelijken' over'achterblijvers' in de maatschappelijke competitie 
als onrechtvaardig worden geblokkeerd. Maar als 'meritocratie' inderdaad 
niet langer het ideaal kan zijn, wat dan wel? In de lijn van Proudhon meen 
ik dat geen enkele '-cratie' in aanmerking komt.842 We hebben ons 
maatschappelijk ideaal buiten iedere vorm van heerschappij om te 
zoeken, en wel, zo formuleerde ik eerder al843, in de vrijheid voor 
individuele leden van de samenleving om naar eigen inzicht over hun 
krachten en bezittingen te beschikken, in profijtelijk werk, in spel en in 
commercie, alsmede in onderlinge hulp die in eerste instantie op de eigen 
kring gericht is, maar als het er op aankomt geen vreemden uitsluit. Dit is 
een alternatief samenlevingsideaal dat gedragen kan en moet worden, 
niet door met diploma's behangen 'mensen van verdienste', maar door 
'nette mensen'. Een stevige hervorming van het onderwijs lijkt mij voor 
de realisatie van het nieuwe ideaal cruciaal: onze opleidingsinstituties 
zullen moeten worden aangepast zo, dat niet langer de diplomering van 
zoveel mogelijk potentiële beroepsbeoefenaren het doel is, maar de 
vorming van zoveel mogelijk nette mensen.

5. Scholè voor nette mensen is nodig, niet diploma-productie
Proudhon - ik herhaal het nog maar eens - verkondigde reeds in 1851 dat 
diploma's als 'brevetten voor de uitoefening van heerschappij' 
functioneren. Deze Franse radicale liberaal had met speciale 
onderwijsinstellingen niet veel op, en met enige recht, zoals we nog zullen 
zien. Opleidingen dienden volgens Proudhon844 in de beroepspraktijk van 
de werkplaats (l'atelier) verzorgd te worden, en niet, losgezongen van die 
praktijk, in afgezonderde instituties te worden ondergebracht, onder het 
mom van 'beter onderwijs'. Laat jongeren maar gewoon in een bedrijf, in 
de leervorm van de apprentissage, het vak leren, zo meende hij, en niet 
in aparte opleidingsinstituten, ver van de praktijk van een profession. 
Proudhon heeft daarmee een belangrijk inzicht te pakken: hoe meer 
onderwijs in de beroepspraktijk vorm krijgt, ook en vooral als het om 
leidinggevende posities gaat, des te minder is het noodzakelijk om 
diploma's - 'heerschapsbrevetten' - uit te reiken. Dit inzicht, anno 1971 
overigens door Ivan Illich (1926-2002) in zijn fameuze Deschooling 
Society opnieuw geformuleerd 845, is een te smalle basis voor een 
hervorming van het onderwijsstelsel, evenwel. Proudhon gaat namelijk te 
veel uit van 'beroepsopleiding' alléén: hij is vrij exlusief gericht op het

842 Dus ook niet de 'aidocratie' die met de beste bedoelingen wordt voorgesteld door Tsjalling 
Swierstra & Evelien Tonkens in hun boek De beste de baas?, p. 149-160 ('Hoofdstuk 7: Naar een 
aidocratie. Conclusies').
843 Zie in het voorgaand hoofdstuk paragraaf 26.
844 Zie de eerste paragraaf van dit lopende hoofdstuk.
845 Ivan illich, Deschooling Society (New York, 1971). In het eerste hoofdstuk van zijn boek 
propageert Illich ruim vóór de opkomst van het internet het gebruik van computers om netwerken 
van vrije scholing vorm te geven. Ook interessant is Illlich's latere boek, dat wat breder uithaalt 
naar de problemen van de moderne maatschappij: Ivan Illich, Tools for Conviviality (New York, 
1973). Dit werk bevat onder meer een heldere uiteenzetting over de wijze waarop moderne 
professies, na in de eerste helft van de 20e eeuw veel goeds te hebben gebracht, in de tweede helft 
van de eeuw vooral op de exploitatie van de samenleving gericht zijn geraakt.
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verwerven van bekwaamheid in een vak. Wel: vakbekwaamheid is mooi 
natuurlijk, maar dan toch alleen als die niet tot geborneerdheid leidt; 
iedere beroepsbeoefenaar, zo leerde al in de 17e eeuw Chevalier de 
Méré846, dient als een echte honnête homme buiten zijn enge 
beroepssfeer te kunnen treden. Het lager onderwijs zou voor de honnêteté 
waar ik op doel, in het leven van alle kinderen de basis moeten leggen.

In het lager onderwijs ontwikkelt een jongen of meisje van 
gemiddelde geestelijke en lichamelijke vermogens niet alleen de 
elementaire vaardigheden om te lezen, te schrijven en te rekenen, maar 
krijgt hij of zij idealiter ook de basis aangereikt voor een leven als honnête 
homme respectievelijk honnête femme. Momenteel zijn de lagere scholen 
die als de 'betere' of'beste' gelden - en dat geldt trouwens ook voor 
middelbare scholen - plaatsen waar kinderen door een algehele 'netheid' 
in de omgang met elkaar, met ouders en met leerkrachten in staat 
worden gesteld om zich naar vermogen te ontwikkelen. Het is honnêteté 
die de kinderen in staat stelt om, ook als zij enkel over gemiddelde 
geestelijke vermogens beschikken, relatief eenvoudig voor de 'hoogste' 
vormen van vervolgonderwijs te kwalificeren. Alle lagere scholen, en niet 
alleen die van de huidige elite, zouden gericht moeten zijn op het 
aankweken van 'netheid', naast en bovenop het bijbrengen van taal- en 
rekenvaardigheid, - een opvatting, overigens, waar de Nederlandse 
Onderwijsraad in een rapport uit 2011 dicht bij lijkt te komen.847

Persoonlijk zou ik me kunnen voorstellen dat jongeren in de 
toekomst, nadat zij een lagere school en een verkorte 'middenschool' 
doorlopen hebben, zich zoveel mogelijk op de werkvloer van bedrijven en 
instellingen bekwamen in een beroep, daarnaast iedere week genietend 
van ruim voldoende scholè. Scholè, dat is, naar het oud-Grieks, 'vrije tijd', 
in de zin van 'tijd waarin geen profijtbrengend werk hoeft te worden 
verricht', een vrije tijd die, wat de oude Grieken betrof, maar het best met 
studie, conversatie en liefhebberijen kon worden gevuld. Ik geloof dat ik 
hier in de geest van Tawney redeneer: hij immers zette zich zijn leven 
lang in voor universitaire of vergelijkbare scholingsmogelijkheden voor 
gewone mensen, te genieten naast hun werk.

Het gaat er dus om dat jongeren zich in de toekomst op de 
werkvloer van bedrijven en instellingen in een beroep mogen bekwamen, 
en daarnaast voor een deel van hun tijd een 'school' in de ware betekenis 
van het woord bezoeken. Die scholè zal een 'vrijplaats' zijn, waar mensen 
uit alle mogelijke beroepskringen met elkaar verkeren, als nette mensen, 
spelend, in goede gesprekken en andere vormen van conversatie, samen 
bewegend in de geest, jonglerend met ervaringen, inzichten en ingevingen 
die zij zelf hebben verzameld, of uit de traditie hebben opgediept. Hoe 
zo'n 'scholè-school' nog zou verschillen van wat een 'universiteit' naar 
haar aard en wezen is, zou ik overigens niet weten.

846 Zie in dit Derde Deel hoofdstuk 6, paragraaf 19.
847 Verkenning Maatschappelijke achterstanden van de toekomst, uitgebracht aan de Minister van 
onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Den Haag, 2011). De Onderwijsraad vestigt de aandacht op de 
'sociale competenties', ’soft skills' of 'advanced skills' die in de toekomst bij vrijwel alle mensen, in 
alle mogelijke beroepen, nodig zullen zijn, naast 'harde' taal- en rekenvaardigheden.
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6. 'Schone letteren'; de honnête homme en de persoonlijkheid
De door mij voorgestelde hervorming van het onderwijsstelsel komt in 
zekere zin neer op een terugkeer naar de vorming die de Europese elites 
tussen 1100 en 1800 via universiteiten en Latijnse scholen genoten, een 
vorming die na 1600 steeds meer in het teken kwam te staan van een 
harmonieuze ontwikkeling van individuele vermogens.848 Na 1800 werd 
deze vorming een zaak van elitaire privaatscholen, alsook van de 
opvolgers der oude Latijnse scholen : de zogeheten 'gymnasia', en van in 
de geest van Mirabeau en Humboldt hervormde universiteiten.849 Centraal 
in al deze vormingsinstellingen van de Westerse elites stonden na 1800, 
net als eeuwen daarvoor, de 'schone letteren'. Die bonae litterae, zo 
zagen we reeds in vierde hoofdstuk, hadden in de ogen van de na 1800 
maatschappelijk dominante hogere burgerij een beschavende werking, die 
een individu tot een 'persoonlijkheid' verhief.850 Iets nader ga ik hierop 
graag in, omdat ik op deze plaats de band tussen het burgerlijk 
persoonlijkheidsideaal en het ideaal van de honnête homme zichtbaar kan 
maken.

Rond 1800 kon in het Nederlands het woord 'beschaving' worden 
gebruikt om zowel een 'verfijning van de geest' als een 'veredeling der 
omgangsvormen' aan te duiden. Aanvankelijk was bij 'beschaving' vooral 
gedacht aan het eerste, ofwel, zoals Johan Huizinga in 1945 nadrukkelijk 
vaststelde851, aan de zogeheten 'hogere vorming' die het resultaat was 
van de studie der humaniora of'bonae literae': de 'schone letteren'. Het 
ging bij een dergelijke beschaving om de verfijning van de menselijke 
geest die door bezinning op teksten kan worden bewerkt. De gedachte dat 
de schone letteren een heilzame vormingswerking hadden, ging ver in de 
tijd terug. In de 17e eeuw had bijvoorbeeld St. Evremond gesteld: kennis 
van de schone letteren, la connoissance des Belles Lettres, beschaaft de 
geest, polit l'Esprit, en inspireert tot la délicatesse & l'agrément, tot 
fijngevoelig en verfijnd gedrag.852

Lezers, toehoorders en auteurs van teksten - zo de eeuwenlang 
door Westerse elites gekoesterde gedachte - cultiveren hun geest als ze 
bereid zijn om te reflecteren op al het goede dat in geschriften is 
neergelegd. Zij nemen kennis van vreemde stof: van minder voor de hand 
liggende visies op het leven bijvoorbeeld, of van gevoelens die hun 
totdantoe onbekend zijn gebleven. Zo leren zij afstand te nemen van hun 
directe leefomgeving, en de wereld met een onderzoekende geest

848 Zie, in algemene zin, het Eerste Deel, hoofdstuk 1, en meer in detail dit Derde Deel, hoofdstuk 
1, de paragrafen 1 tot en met 3.
849 Op dit punt zouden in hoofdstuk 1 van dit Derde Deel de paragrafen 1 tot en met 3 nog kunnen 
worden uitgebreid, langs de lijnen van het in de lopende tekst nu volgende.
850 Zie in dit Derde Deel hoofdstuk 4, paragraaf 5.
851 Huizinga, Geschonden Wereld, p. 7.
852 Zie het 'Jugement sur les sciences, oü peut s'appliquer un Honnête homme': p. 136-140 van de 
Oeuvres Meslêes de Saint-Evremond, Tome Premier (Londres, 1705), p. 138: "Je ne trouve point 
de Sciences qui touchent particulièrement les Honnêtes gens, que la Morale, la Poiitique, & la 
connoissance des Belles Lettres. La première regarde la Raison, la séconde la Société, la troisième 
la Conversation. L'une vous apprend a gouverner vos Passions; par l'autre, vous vous instruisez 
des Affaires de l'Etat, & réglez vótre conduite dans la Fortune; la derniere polit l'Esprit, inspire la 
délicatesse & l'agrément.''
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tegemoet te treden. Het gaat hier, let wel, nadrukkelijk om het 
doorbreken van de 'enge kringen' die Johann Gottfried Herder in de 18e 
eeuw nadrukkelijk begon te verheerlijken. Zoals de Duitse historicus en 
filosoof Wilhelm Dilthey (1833-1911) het tegen het einde van de 19e eeuw 
in de geest van Schiller verwoordde: "de kunst vergroot de enge 
belevingshorizon (den engen Umkreis von Erleben) waarin ieder van ons is 
opgesloten."853

Zeker werd 'veredeling van geest' in het verleden wel eens 
enghartig aan boeken alléén opgehangen, maar dit was eigenlijk nooit 
echt de bedoeling. De nastrevenswaardige veredeling, zo werd vroeger 
nadrukkelijk geredeneerd854, was zelden of nooit een gevolg van de 
serieuze studie van teksten alléén. De veredeling kon en moest óók, ja 
juist worden bereikt door een verdieping in de gedachten en gevoelens 
van levende mensen, die zich in beschaafde handelingen naar deze 
mensen toe te vertalen had. Toen Huizinga, in deze zin, anno 1945 
noteerde dat wij beschaving niet enkel willen kennen "in de stilte van 
geestelijk arbeiden of genieten", maar "haar voortdurend mee tot 
werkelijkheid" willen brengen, in een "beleven, een activiteit",855 echoode 
hij slechts wat Chevalier de Méré al in de 17e eeuw856 had gesteld, in een 
beschouwing over "grondige kennis en grote eruditie": alleen door kennis 
en eruditie al handelend, en pratiquant, in te zetten, wordt een intelligent 
mens echt honneste homme.

7. Het gelijk der burgerlijke cultuurcritici
Uit het voorgaande moge duidelijk geworden zijn, hoe schetsmatig ook, 
dat het burgerlijk ideaal van 'persoonlijkheid' in belangrijke mate op dat 
van de 'honneste homme' voortbouwt. In de context van mijn voorstel om 
in toekomstig onderwijs de vorming van nette mensen centraal te stellen, 
onder verwerping van beroepsopleidingen die buiten de professionele 
praktijk staan, lijkt het mij goed nog eens opnieuw vast te stellen dat de 
opkomst van gespecialiseerde instellingen voor beroepsonderwijs niet 
alleen werd betreurd door een man als Proudhon, maar ook door 
ouderwets gevormde burgerheren, die tegen het eind van de 19e eeuw bij

853 In een verhandeling uit 1895/96, opgenomen in: Wilhelm Dilthey, Gesammelte Schriften, V. 
Band, Die geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des lebens, Erste Halfte: Abhandlungen zur 
Grundlegung der Geisteswissenschaften (Stuttgart, 1957), heet het, op p. 276: "Die darstellende 
Kunst erweitert den engen Umkreis von Erleben, in dem jeder von uns eingeschlossen ist (...)"
854 Ik verwijs nog eens, bij wijze van voorbeeld, naar Dilthey. In het op. cit. stelt hij op p. 275 
namelijk ruimhartig: "So entsteht in jedem von uns sein Verstandnis der Lebenswirklichkeit durch 
das Zusammenwerken von Lebenserfahrung, darstellender Kunst, und wissenschaftlichem Denken

855 Huizinga, Geschonden Wereld, p. 163: "wij verstaan onder cultuur niet een staat van gedachte 
in rust, maar een beleven, een activiteit. Wij willen haar niet enkel kennen en haar ondergaan in 
de stilte van geestelijk arbeiden of genieten, maar haar voortdurend mee tot werkelijkheid 
brengen." Dit citaat plaats ik in de context van het burgerlijk persoonlijkheidsideaal in dit Derde 
Deel, hoofdstuk 4, paragraaf 5.
856 De l'Esprit, Discours de monsieur Le Chevalier de Meré, a Madame ***, A Paris, (1677), p. 120- 
121 (met mijn nadruk): "Mais je prens garde, que ce qu'on entend par la profonde science & la 
grande erudition, produit un grand nombre de sots, & fort peu de gens raisonnables. (...) Ceux qui 
ont de l'esprit, & qui l'ont bien fait en peuvent donner, & c'est en les pratiquant qu'on devient 
honneste homme."
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een ongekende vermenigvuldiging van beroepsopleidingen niet zonder 
grond voor de toekomst van de beschaving begonnen te vrezen.857

Het is misschien een opmerkelijk resultaat van mijn overwegingen, 
maar de burgerlijke cultuurcitici van de periode 1850-1950 krijgen van mij 
in verregaande mate gelijk. Hebben we algemeen beroepsonderwijs nodig, 
verzorgd via formele opleidingen, in aparte, van de beroepspraktijk ver 
verwijderde opleidingsinstituten? Neen dus, zo meen ik, in de geest van 
Proudhon en de burgerlijke cultuurcritici: weg met deze diplomafabrieken, 
die bij jonge mensen geborneerdheid en heerszucht aanwakkeren! Nodig 
is veeleer algemene vorming, onder te brengen in als vrijplaatsen, ja als 
'speelruimten' functionerende scholen ('universiteiten'). Welbeschouwd 
stel ik voor om de intensieve individuele vorming die ooit alleen voor 
leden van de elite was weggelegd, in de toekomst aan elkeen te gunnen, 
ongeacht beroep, ongeacht maatschappelijke positie.

8. In de geest van Tawney: beschaving is iets van iedereen
Enfin, in de samenleving van morgen of overmorgen zou wat mij betreft 
iedereen op ieder gewenst moment van zijn leven een scholè oftewel 
'universiteit' mogen bezoeken, teneinde zich spelenderwijs met anderen in 
om het even wat te verdiepen, los van de competitie van het 
beroepsleven die buiten de beschermde speelruimte woedt. Wat iedereen 
mag, zal overigens verplicht moeten worden gesteld voor jongeren 
gedurende de tijd waarin zij een vak leren; een dergelijke verplichting is 
namelijk de enige weg om te voorkomen dat nette mensen in een 
tijdsbestek van enkele generaties door geborneerde vakidioten 
overvleugeld raken. Zou het lukken om wat ik voorstel ook maar bij 
benadering te realiseren, dan zou beschaving voortaan werkelijk, in de zin 
van Tawney, niet enkel een zaak van een elite zijn, maar een 
gemeenschappelijke onderneming, waaraan werkelijk iedere man of 
vrouw mag deelnemen, ongeacht het door hem of haar gekozen beroep.

857 Voor Proudhon: zie de eerste paragraaf van het lopende hoofdstuk; voor burgerlijke 
cultuurcritici van de 20e eeuw: zie dit Derde Deel, hoofdstuk 4, paragraaf 6.
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HOOFDSTUK 8
De oplossing voor 'gesloten professies': meedenken blijkt de 
commerciële werkvorm voor professionals als nette mensen

1. Vrijheid en gelijkheid in vogelvlucht, van 1700 tot heden
In de 18e eeuw kreeg vrijheidsliefde voor het eerst nadrukkelijk vorm op 
een 'moderne' wijze, dat wil zeggen: op een wijze die voor ons, in de 21e- 
eeuw, nog altijd herkenbaar is. Al in de 17e eeuw had St.Evremond 
verwoord 858 dat ieder individu naar eigen inzicht, par les lumiéres de son 
propre esprit, zijn leven mocht gaan inrichten, met zelfgekozen sociale 
verbindingen en zelf gekozen liefhebberijen, en dit inzicht verspreide zich 
in de vele 188-eeuwse edities van zijn werken over de Franse elite in haar 
volle breedte. Deze elite werd gevormd door de intellectueel begaafde dan 
wel rijke leden van de oude standen: adel, clerus en derde stand. Deze 
vermogenden, zij wilden de standsbeperkingen kwijt die, onder meer, een 
vrije beroepskeuze verhinderden. Revolutie makend, haalden zij in de 
befaamde nacht van de 4e augustus 1789 uiteindelijk het hele Franse 
standenbouwwerk neer, en verklaarden zij de keuze van een beroep voor 
iedere individuele citoyen volkomen vrij.859 In de vroege fase van de 
Revolutie werd duidelijk dat de vrijheid waarop de revolutionairen in de 
trits Liberté, Egalité, Fraternité doelden, mocht worden opgevat als de 
vrijheid voor het individu om, ongeacht rang of stand, zijn leven naar 
eigen smaak in te richten, hetgeen veronderstelde dat ditzelfde individu 
steeds opnieuw mocht kiezen in welke sociale verbanden het zijn talenten 
tot ontplooiing ging brengen. Alle burgers die over de middelen beschikten 
om aan de bedoelde vrijheid invulling te geven, waren eikaars gelijken, 
maar dan enkel in juridische zin.

In de 19e eeuw werd duidelijk dat de Industriële Revolutie, in 
verbinding met de Franse Revolutie, in theorie een verheffing van 
werkelijk heel het volk tot het niveau van de elite mogelijk kon maken, 
zowel op materieel als op geestelijk vlak. Deze volksverheffing werd ook 
daadwerkelijk ter hand genomen, met name in het laatste kwart van de 
19e eeuw.860 Aanvankelijk was de verheffing er vooral gericht om zoveel 
mogelijk van de in de 'lagere volksklassen' sluimerende talenten tot 
ontplooiing te brengen, conform een meritocratisch ideaal dat reeds in de 
18® eeuw door de Franse 'hogere standen' was omarmd. In de 20e eeuw 
pleitten socialisten als R. H. Tawney er met succes voor, om 'gelijkheid' 
niet enkel op te vatten als 'gelijke kansen voor iedereen om te winnen',

858 Zie nog eens: Saint-Evremond, zogenaamd sprekend over de Romeinen, in de Oeuvres de 
Monsieur de Saint-Evremond, Tome II (1753), p. 180: " (...) chacun (...) voulut rentrer dans le 
premier droit de disposer de soi-même, de se laisser aller a son choix, & de suivre dans ce choix, 
par les lumiéres de son propre esprit, les mouvements de sa volonté." en p. 181: ” ...les hommes 
revenus de la République a eux-mêmes, cherchoient de nouveaux engagemens dans la Société, & 
regardoient parmi eux a choisir des sujets qui méritassent leurs affections."
859 Zie het Decreet van de Assemblée Nationale van 11 augustus 1789, artikel 11. Meer over deze 
materie in dit Derde Deel, hoofdstuk 1, paragraaf 2; zie ook het Eerste Deel, hoofdstuk 1, de 
paragrafen 7 en 8.
860 Zie nog eens de Inleiding.
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maar als de realisatie van een bestaansgrond die aan zowel 'winnaars' als 
'verliezers' in de maatschappelijke competitie, de mogelijkheid tot 
deelname aan dezelfde materiële en geestelijke beschaving 
garandeerde.861 Tawney's pleidooi maakte niet alleen onder socialisten, 
maar ook onder liberalen school. De Duits-Britse liberale socioloog Ralf 
Dahrendorf bijvoorbeeld stelde anno 2003, in één van zijn laatste boeken, 
volledig in de geest van Tawney, dat in de ongelijkheid van 'rang' en 
'aard' die een vrije samenleving tussen haar leden beslist dient toe te 
staan, een grens wordt bereikt "als de bevoorrechten de benadeelden hun 
recht op participatie kunnen ontzeggen, of de benadeelden geheel van de 
deelname aan het sociale, economische en politieke leven worden 
uitgesloten. De enige remedie hiertegen is een gegarandeerd basispakket 
voor iedereen, die garantierte Grundausstattung für alle. Daartoe behoren 
de grondrechten der burgers, maar ook een basisniveau van 
levensbehoeften, misschien ook een gegarandeerd basisinkomen, in ieder 
geval bepaalde voor iedereen toegankelijke publieke diensten."862

2. Onze opdracht: ernst maken met geestelijke volksverheffing
De verbinding die de Industriële Revolutie met de Franse Revolutie in de 
beweging tot zogeheten 'volksverheffing' is aangegaan863, heeft het 
mogelijk gemaakt dat gelijkheid tegenwoordig - in de zin van Tawney, 
Dahrendorf en geestverwanten - in belangrijke mate als een 'gelijkheid 
van condities' wordt ingevuld. Daarmee is de materiële verheffing van het 
gewone volk, althans in West-Europa, verregaand tot een goed einde 
gebracht. Het is nu aan ons, 216-eeuwers, zo zou ik willen stellen, om 
werk te maken van de enigszins uit beeld geraakte geestelijke verheffing 
van het volk.

De onderwijshervoming die ik in het vorige hoofdstuk heb 
voorgesteld, is nadrukkelijk als een invulling van geestelijke 
volksverheffing te beschouwen. Het is immers mijn propositie om de 
geestelijke vorming die vroeger alleen voor de elite was weggelegd, 
eindelijk aan alle leden van het volk te gunnen. Maar let wel: geestelijke 
verheffing van het volk vraagt meer dan alleen een onderwijshervorming. 
Het is mooi, zo zou ik willen zeggen, als een mens naast zijn professie 
deel kan nemen aan de beschaving van zijn samenleving, via als 
'universiteiten' vormgegeven scholen, maar het is minstens zo belangrijk, 
daarbij, dat hij zijn geestelijke vermogens ten volle kan ontplooien in zijn 
beroepspraktijk. De ontplooiing van geestelijke vermogens in dagelijks

861 Zie in het voorgaande hoofdstuk van dit Derde Deel de paragrafen 3 en 4.
862 Dahrendorf, Auf der Suche nach einer neuen Ordnung, p. 28-29. Ik parafraseer en vertaal 
redelijk vrij uit de volgende passage: ""Eine freie Gesellschaft erlaubt den Unterschieden der 
Menschen, und zwar nicht nur denen der Art sondern auch denen des Ranges, viel Spielraum. Die 
Grenze der mit Freiheit vertraglichen Ungleichheit liegt erst dort, wo die Bevorzugten die 
Benachteiligten ihre Teilnahmerechte bestreiten können oder die benachteiligten ganz und gar von 
derTeilnahme am sozialen, ökonomischen und politischen Prozess ausge- [28-29] schlossen 
bleiben. Gegen beides hilft nur eines, die garantierte Grundausstattung für alle. Dazu gehören die 
Grundrechte aller Bürger, aber auch ein Grundniveau der Lebensbedingungen, vielleicht ein 
garantiertes Grundeinkommen, jedenfalls gewisse öffentliche Dienste, die allen zuganglich sind."
863 Zie de Inleiding, in het bijzonder paragraaf 4 e.v.
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werk nu, veronderstelt een behoorlijke mate van zelfstandigheid in het 
beroep.

Ieder mens, wat zijn professie ook is, moet, om verheffing van zijn 
geest in het dagelijks leven mogelijk te maken, de nodige zelfstandigheid 
in zijn beroepswerk genieten. Tawney opende reeds in 1952 het 
perspectief op deze nieuwe vorm van gelijkheid, toen hij in een vertoog 
over 'gelijkheid van condities' moeiteloos een verwijzing naar 'gelijkheid in 
zelfstandigheid' weefde: "Wat mensen mijns inziens willen, is niet enkel 
een rechtvaardige behandeling als het om geldzaken gaat (...) maar ook 
veiligheid, nette omstandigheden, kameraadschappelijke omgang met 
collega's, en het recht om hun werk in belangrijke mate zelf vorm te 
geven (aangenomen natuurlijk dat ze het gedaan weten te krijgen), 
zonder gepest of tot van alles geprest te worden.//664

Aan het begin van de jaren '70 - Tawney was reeds overleden - 
boog de socioloog Helmut Schelsky zich in West-Duitsland over de vraag 
hoe 'zelfstandigheid' vorm zou kunnen krijgen onder de condities der 
dienstensamenlevingen, waarin de meeste mensen werken voor een 
relatief grote corporatie, of, in het geval der hedendaagse 'kleine 
zelfstandigen', zelfs voor meerdere corporaties tegelijk.

3. Schelsky's 'zelfstandige werknemer' en het begrip 'epieikeia'
De Duitse socioloog Helmut Schelsky stelt in 1973 voor het toenmalige 
West-Duitsland vast, zo kwam eerder al aan de orde,865 dat vrijwel de 
gehele beroepsbevolking in loonarbeid werkt: 82% van de Westduitsers 
ontvangt als 'werknemer' (Arbeitnehmer) loon, en nog maar 18% werkt 
als zelfstandig boer, handelaar, handwerker of beoefenaar van een vrij 
beroep. Schelsky stelt anno 1973 expliciet de vraag wanneer een 
werknemer in loondienst'zelfstandig'zou kunnen worden genoemd. Het 
antwoord op deze vraag zoekt hij in de richting van 'individuele 
handelingsvrijheid'. Een zelfstandig werknemer is volgens Schelsky 
iemand die in zijn werk de ruimte krijgt om op op grond van 
vakmanschap, ervaring en beroepsethos zelfstandig beslissingen te 
nemen. Schelsky's zelfstandige werknemer is, met andere woorden, een 
man of vrouw die in zijn of haar werk binnen zekere kaders een 
behoorlijke bewegingsvrijheid heeft.

Bij Schelsky's opvatting sluit ik me graag aan, waarbij ik voor de 
door Schelsky bedoelde 'bewegingsvrijheid binnen vastgestelde kaders' 
een ouderwetse term van stal wil halen. Het Griekse 'epieikeia' drukt goed 
uit waar het om gaat: het begrip dekt namelijk vrij precies onze

864 Tawney, The Radical Tradition, Rita Hinden ed., p. 178; iets uitgebreider dan de vertaling luidt 
het origineel: "What men want, it seems to me, is not merely a fair deal in pecuniary matters -  
though, of course, they want that -  but security, decent conditions, comradeship in work, the right, 
subject to getting their job done, to do it in their own way, without being badgered or bossed 
about; the consideration for their convenience ans respect for their opinions which makes a man 
feel that he counts; and an equal chance, irrespective of income, for themselves, and, still more, 
for their children, to make the most of what is in them."
865 Zie het Eerste Deel, hoofdstuk 5, paragraaf 6 voor een uitgebreider uiteenzetting van Schelsky's 
denkbeelden, compleet met bronvermeldingen.
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uitdrukking 'handelen naar redelijkheid en billijkheid'.866 Epieikeia staat, 
welbeschouwd, voor de vrijheid van een in dienst van een corporatie 
handelende professional om onder wisselende omstandigheden de 
handelingsvoorschriften die de corporatie heeft gesteld juist wel of juist 
niet in al hun strengheid toe te passen, op zijn eigen geestelijke 
vermogens vertrouwend om te bepalen wat onder bepaalde 
omstandigheden wel of niet 'redelijk en billijk' is. Deze gedachte werk ik 
nader uit in de volgende paragrafen, die in detail gewijd zijn aan het 
wezen van een professie, en aan de houdingen die de moderne 
professional idealiter aanneemt ten aanzien van 'leken' en 'amateurs'.

4. Het wezen van een professie: nuances in kennis en ervaring
Ieder mens hanteert - het is een bekend feit - talloze schema's om de 
werkelijkheid in haar vele aspecten te ordenen. Meestal zijn die schema's 
grof; ze staan gelijk aan wat men in de 18e eeuw 'vooroordelen' noemde. 
De professional nu heeft zich in zijn werkterrein vastgebeten: hij heeft 
uitgebreid kennis van en ervaring met de voor dit terrein kenmerkende 
verschijnselen opgedaan; hij kent vrijwel alle fenomenen, en weet precies 
hoe hij ze onder welke omstandigheden beoordelen, en zonodig ook 
manipuleren kan. De professional hanteert, met andere woorden, geheel 
eigen, genuanceerde ordeningsschema's: hij heeft een 'professionele' kijk 
en een 'professionele' handelwijze verworven, die veelal ver af staan van 
de 'vooroordelen' van leken. Wie meer ziet en kan, heeft doorgaans 
speciale termen nodig om alle nuances in kennis en ervaring correct te 
vatten, en met collegae te bespreken; vandaar het zogeheten 'vakjargon' 
dat de meeste professionals hanteren.

Vaak botst de genuanceerde ziens- en werkwijze van de professional 
met de grove schema's van leken. We zien dat bijvoorbeeld nadrukkelijk 
in de rechtspraak, waar veel leken, als een soort van halve blinden, ten 
aanzien van verdachten een grof'goed/fout'-schema hanteren, terwijl 
rechters getraind zijn om alle omstandigheden, achtergronden en 
motieven die bij overtredingen en misdaden een rol kunnen hebben 
gespeeld, alsmede de reële kansen op reïntegratie in de maatschappij van 
een eenmaal veroordeelde, in hun oordeelsvorming mee te laten wegen.

5. Over amateurs in het algemeen; in de kerk; in de wetenschap
Er zijn, op bijna ieder denkbaar vakgebied, altijd wel mensen te vinden 
die vrijwel alle nuances hebben leren smaken die ook de professionals 
kennen, maar die toch niet in het vak zitten. Deze mensen zijn geen 
leken, en ook geen professionals: het zijn de liefhebbers van een 
vakgebied, de amateurs.

866 Over de vertaling van 'epieikeia' met 'billijkheid' (in het Duits) en 'redelijkheid' (in het Frans en 
Engels) zie: Jean-Pierre Wils, Nachsicht. Studiën zu einer ethisch-hermeneutischen Basiskategorie 
(Paderborn, 2006), p. 21. De woordverbinding 'redelijkheid en billlijkheid' is in Nederland bekend 
uit de rechtspraak; Wils laat in zijn boek zien dat het begrip 'epieikeia' van Aristoteles tot en met 
Thomas van Acquino ook steeds in de sfeer van de rechtspraak werd gehanteerd: zie daartoe in 
Nachsicht Kapitel II, de paragrafen 2 tot en met 4.
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Het was in het verleden, en het is ook nu vaak nog, voor veel 
professionals niet eenvoudig om amateurs een plaats te geven. 
Liefhebbers van een vakgebied weten immers evenveel als de 
professionals, maar kunnen toch niet als 'vakbroeders' worden 
aangesproken. Een mooi voorbeeld van de grote problemen die dit nota 
bene op het niveau van de samenleving te zien kan geven, levert de 
geschiedenis van de katholieke kerk in Europa. De clerici van de kerk 
namelijk waren, welbeschouwd, de eerste Europese 'professionals'. Het 
woord 'professional' is ook in de kerkelijke wereld opgekomen: wie in de 
middeleeuwen tot de reguliere clerus toetrad, deed 'professie', dat wil 
zeggen: hij verklaarde publiekelijk de regel aan te nemen van van de 
religieuze orde waar hij toe ging behoren.867 Waren de Europese clerici in 
zekere zin de eerste 'professionals', zij kregen ook als eersten met een 
bijna onoplosbaar probleem van 'amateurs' te maken. Ik leg dit iets uit.

Eeuwenlang zwoegde het gros van het gewone volk op het land. 
Volledig in beslag genoemen door hun harde geploeter, lieten de boeren 
genuanceerde kennis van, en ervaring met 'het hogere' graag aan de 
clerici: aan de 'geprofesten'; aan de 'professionals in religiosis'. Met de 
opkomst van de Europese steden - vanaf ongeveer het jaar 1100 na 
Christus - veranderde de situatie vrij onverwacht. Relatief grote groepen 
verwierven plotsklaps de tijd en de middelen om zich in de nuances van 
de christelijke godsdienst te gaan verdiepen, net als de clerus. Met name 
stedelijke handelaren en handwerkers werden 'amateurs in gelove'. De 
clerus had grote moeite om deze liefhebbers een plaats toe te wijzen.868 
Moesten amateurs in 'lekenorden' worden ondergebracht? Mochten ze zich 
als broederschappen organiseren? De grote vraag voor de clerici, voor de 
zogeheten 'geprofesten', was, hoe zij konden voorkomen dat de amateurs 
met bijbel en traditie op de loop zouden gaan in niet te verantwoorden 
waanzinnige ('ketterse') interpretaties, zonder daarbij de liefde die deze 
amateurs voor Christus koesterden kapot te maken. Na eeuwenlange 
worstelingen bleek een vreedzame resolutie van het amateur-probleem in 
de kerk uiteindelijk niet mogelijk. Tussen amateurs en professionals 
onbrandde een strijd om de macht: wie was uiteindelijk de baas in de 
kerk, zo werd de vraag; wie mocht heersen? Tijdens de Reformatie 
scheurde de katholieke kerk. De 'roomsen' onderwierpen amateurs (en 
overigens ook alle leken) voortaan aan de clerus op een wijze die 
gedurende de middeleeuwen ondenkbaar zou zijn geweest, terwijl aan de 
andere kant de 'protestanten' de professionele clerus in verschillende 
gradaties aan de amateurs onderschikten.

Er is overigens nog meer te zeggen over amateurs. In de 17e en 18e 
eeuw namelijk gingen 'nette mensen' in Frankrijk, Engeland en de

867 Dit is overigens in de rooms-katholieke kerk nog altijd het geval.
858 De literatuur over dit onderwerp is schier eindeloos. Voor de vroegste fase van de 
amateurbeweging (1100-1300) is voor mij nog altijd de oorspronkelijk in 1935 verschenen studie 
van Herbert Grundmann wegwijzend: Herbert Grundmann, Religiöse Bewegungen im Mitllealter. 
Untersuchungen über die geschichtlichen Zusammenhange zwischen der Ketzerei, den Bettelorden 
und der reiigiösen Frauenbewegung im 12. Und 13. Jahrhundert und über die Geschichtlichen 
Grundlagen der deutschen Mystik (zweite, verbesserte und um einen Anhang mit neuen Beitragen 
erganzte Auflage: Darmstadt, 1961).
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Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zich in zoveel mogelijk 
takken van wetenschap bekwamen, als liefhebbers. Dat lag in de rede, 
want de 'nette vent' was een man die zoveel mogelijk vooroordelen wilde 
overwinnen, en daartoe de nuances van zoveel mogelijk levensterreinen in 
zich diende op te zuigen. Zoals Méré het in de 17e eeuw verwoordde: het 
gaat er bij de beschaving van de honneste homme maar om, dat een 
mens zijn kleinheid en beperktheid weet te overstijgen869 door te leren het 
andere, het vreemde - wie of wat het ook is - zo goed mogelijk waar te 
nemen zoals het in en voor zichzelf bestaat.870 Om een zo wijd mogelijke 
blik te verwerven, paste het de nette mens om zich in zoveel mogelijk 
takken van wetenschap te verdiepen - maar dan enkel en alleen als 
liefhebber, want de geborneerdheid van de 'vakidioot' moest uit het 
oogpunt van honnesteté natuurlijk tot elke prijs vermeden worden. Het 
waren, zo weten we, welmenende nette mensen die, in de genoemde 
landen, met hun amateurisme de zogeheten 'wetenschappelijke revolutie' 
mogelijk hebben gemaakt.871

6. De popularisator, dat is de professional als 'nette mens'
Op het grensvlak van de 17e en de 18e eeuw stond in Europa de 
zogeheten 'popularisator' op872: een professional die uitgaand en 
voortbouwend op het referentiekader van de gemiddelde geletterde leek, 
probeerde om zoveel mogelijk nuances van zijn eigen vakgebied aan 
leken over te brengen, waarbij hij het afschrikkend vakjargon zo veel 
mogelijk te vermijden, dan wel naar lekentaal over te zetten wist. De 
popularisator schreef boeken en artikelen, en verrichte zijn voorlichtend 
werk ook door middel van optredens buiten zijn eigenlijke beroepssfeer: 
in salons, clubs en academies.

Welbeschouwd is een popularisator een professional die er blijk van 
geeft, aan de nauwe kring van zijn vak te kunnen ontsnappen om, als 
nette mens, de verbinding met andere nette mensen te maken.

7. De charlatan
Het is zaak om de popularisator goed te onderscheiden van de charlatan. 
Waar een popularisator de fijnste nuances aan kennis en ervaring op 
enigerlei wijze aan een zo groot mogelijk lekenpubliek wil overdragen,

869 De l'Esprit, Discours de monsieur Le Chevalier de Meré, a Madame ***, A Paris (1677), p. 121: 
"II me semble que pour avoir cét esprit, il faut l'avoir au dessus de l'interest & d'une entenduë 
infinie. Peu de gens vont jusques-la, & mesme Cesar, un des plus grands hommes qu'on ait jamais 
veu, me paroist en quelques rencontres bien interessé & bien borné."
870 Op. cit., p. 119-120: "On ne sgauroit trop s'attacher au bon sens, on y fait toüjours quelque 
progrés, en considerant chaque chose en elle mesme, & sans prévention. La haute intelligence 
l'éleve & la délicatesse du goust le subtilise. Or le bon sens, n'est autre chose que le bon esprit, & 
mesme ce qui s'appelle bien juger n'est en effet que bien connoistre ce [119-120] qu'on examine."
871 In deze zin interpreteer ik Stevin Shapin. Shapin's A Sociai History ofTruth. Civitity and Science 
in Seventeenth-Century Engiand (Chicago & London, 1994) is, zoals de titel al aangeeft, aan de 
Engelse ’gentleman-philosophers' van de 17e eeuw gewijd. In hoofdstuk 5 ('How was it known?') 
van zijn boek The Scientific Revolution (Chicago & London, 1996) plaatst Shapin zijn 
onderzoekingen in de bredere context van de Europese 'wetenschappelijke revolutie'.
872 Denk bijvoorbeeld aan de briljante Franse popularisator Bernard Le Bouyer de Fontenelle (1657- 
1757), die in zijn lange leven de brug van de 17e naar de 18e eeuw spande.
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uitgaande van de kennis en ervaring van de gemiddelde leek, en onder 
vermijding van zoveel mogelijk vakjargon, daar wil de charlatan iets heel 
anders. De charlatan wil het lekenpubliek in zijn grofste vooroordelen 
bevestigen door de leringen van professionals zó te vervalsen, dat zij 
vooroordeel op vooroordeel lijken te bevestigen. Om deze misleiding te 
doen slagen, bedient de charlatan zich graag uitgebreid van het vakjargon 
der professionals: uit de context gerukt, bij voorkeur met onnavolgbare 
woordcreaties aangevuld, en voor leken daardoor nauwelijks te 
doorgronden, helpt het jargon hem om zijn slinkse manoeuvres als het 
ware onder'rookgordijn' te doen slagen. Een mooi voorbeeld van een 20e- 
eeuwse charlatan is de 'filosoof' Martin Heidegger (1889-1976). Hij zette 
de meest platte vooroordelen die de nieuwe en oude middenstand van zijn 
tijd over 'de massa' en de 'industriële samenleving' koesterde om naar 
een vagelijk aan het vakjargon van professionele filosofen herinnerende 
geheimtaal, teneinde die vooroordelen, in verklede vorm, als 'filosofisch 
gerechtvaardigd' te kunnen opdissen, hopend op luid applaus, - óók én 
met name van de kant van zijn nationaal-socialistische landgenoten.873

Een charlatan is eigenlijk een soort van 'inbreker'. Hij verschaft zich 
op slinkse wijze toegang tot de schat aan kennis en ervaring waarover een 
bepaalde professie beschikt, ontvreemdt daaruit de kostbaarheden die 
hem passen, om ze vervolgens te gebruiken als versiering van de kroon 
van klatergoud, waarmee hij zich ten overstaan van een nietsvermoedend 
lekenpubliek trots tooit.

8. Professionals behoeven discretïonaire bevoegdheid: 'epieikeia'
Bij de professional draait alles om nuances. De professional ziet meer, 
weet meer, en kan meer, omdat hij de fijnste onderscheiden tussen de 
fenomenen op zijn werkterrein beheerst. Als vakman werkt hij alleen dan 
naar beste vermogen, als hij in zijn arbeidskring de gelegenheid krijgt om 
daadwerkelijk onder wisselende omstandigheden de oordelen te vellen en 
de handelingen te verrichten die hij, op grond van wat hij weet en ervaren 
heeft, de juiste weet. In de grote organisaties van onze tijd is het helaas 
niet meer zo vanzelfsprekend dat de professional ook echt de ruimte 
krijgt.874 Veel corporaties proberen immers naar industrieel model zoveel 
mogelijk oordelen en handelingen te standaardiseren. Managers en 
adviseurs, gewapend met pie-charts, S.A.P.'s, en wat al niet meer, 
dwingen professionals om te handelen volgens door'hoger geplaatsten'

873 Voor een analyse van Heidegger's koeterwaals zowel als zijn snode bedoelingen zie: Herman 
Philipse, Heidegger's Phiiosophy of Being. A Critical Interpretation (Princeton, 1998). Het 
aannemen van snode bedoelingen bij een auteur is natuurlijk niet triviaal, zeker niet voor iemand 
die aan de Nijmeegse universiteit wil promoveren; is immers het veronderstellen van 'goede 
bedoelingen' bij een auteur niet de grondregel van de hermeneutiek? Toch: dat Heidegger 
daadwerkelijk tot zijn laatste snik een boef is geweest, moet zeker na de indrukwekkende studie 
van Emmanuel Faye aan Philipse toegegeven worden. Zie: Emmanuel Faye, Heidegger. 
L'introduction du nazisme dans la philosophie. Autour du séminaires inédites de 1933-1935 (Paris, 
2005); de Duitse vertaling van dit werk bevat nog een interessant 'Nachwort': zie Emmanuel Faye, 
Heidegger. Die Einführung des Natzionalsozialismus in die Philosophie. Im Umkreis der 
unveröffentlichten Seminare zwischen 1933 und 1935, aus dem Französischen von Tim Trzaskalik 
(Berlin, 2009), met het 'Nachwort' op p. 439-459.
874 Zie voor deze materie het Tweede Deel, hoofdstuk 1, paragraaf 21 en verder.
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opgestelde voorschriften en protocollen. De eigen verantwoordelijkheid die 
echt vakmanschap in alle beroepen veronderstelt, wordt op deze wijze 
grof geweld aangedaan. Als de managers of adviseurs die, binnen een 
bepaalde organisatie, voor een bepaalde professie voorschriften en 
protocollen opstellen zelf niet tot de professie behoren, kunnen 
onoverkomelijke problemen ontstaan. De papieren werkelijkheid van het 
management zal in dat geval namelijk al snel niet de taal van de vakman, 
maar die van de leek spreken; professionals worden dan, met andere 
woorden, opgezadeld met grove lekenschema's waarmee zij met geen 
mogelijkheid uit de voeten kunnen. De kans dat een organisatie in zo'n 
situatie op termijn ontspoort of omvalt is reëel. Vaak, zo heb ik zelf 
kunnen vaststellen, vinden de gekwelde professionals een weg om het 
management te bedriegen: zij zorgen dat de sommen en taartpunten er 
op papier en op beeldschermen goed uitzien, en doen vervolgens buiten 
het zicht van de leiding om, wat werkelijk gedaan moet worden. Dit kan 
lang goed gaan. Als er stevige veranderingen nodig zijn evenwel, barst 
doorgaans de bom: het management, levend in een papieren of digitale 
werkelijkheid die volkomen losgezongen is van de werkvloer, loopt met 
haar veranderingsplannen onmiddellijk vast in wat het al snel, 
misprijzend, een 'ondoordringbare bedrijfscultuur' noemt. Enkel een frisse 
blik van buiten, een blik van mensen die bereid zijn opnieuw recht te doen 
aan het vakmanschap der professionals, kan in zo'n situatie nog 
verlichting brengen.

Iedere professional, zo durf ik wel te stellen, moet de ruimte krijgen 
voor vakmanschap in zijn werk. Iedere professional, zo kan dit ook 
geformuleerd worden, behoeft wat in sommige beroepskringen zo fraai 
een 'discretionaire bevoegdheid' heet. Dit is niets anders dan de 
bevoegdheid om zelf, op basis van kennis en ervaring, de redelijkheid en 
billijkheid van voorschriften van geval tot geval af te wegen; de 
gelegenheid, met andere woorden, voor een vakman om in de 
omstandigheden waarin van hem een oordeel of een handeling wordt 
gevraagd, een eigen, professionele afweging te maken; de mogelijkheid, 
welbeschouwd, voor een professional om in zijn uiteindelijke oordelen en 
handelen steeds opnieuw zelf te bepalen welke eventueel toepasbare 
voorschriften hij al dan niet naar letter of geest wil volgen. Dat de 
bedoelde 'discretionaire bevoegdheid' ook als epieikeia te omschrijven is, 
zal na het hierboven in paragraaf 3 gestelde wel geen betoog meer 
behoeven.

9. Professionaliteit veronderstelt 'proberen' in een 'speel-ruimte'
Professionals hebben een discretionare bevoegdheid nodig; zij hebben, bij 
het interpreteren van voorschriften, regels en protocollen, behoefte aan 
een behoorlijke 'speelruimte'. Dit laatste woord nu: 'speel-ruimte', wordt 
veel gebruikt in discussies over zelfstandigheid voor professionals op de 
werkvloer. Daar is ook alle reden toe, want professionals moeten echt 
speten om vakmanschap te verwerven en te behouden.

Om op een bepaald werkterrein te bepalen welke verschijnselen 
onder welke omstandigheden belangrijk zijn, hoe ze zich tot elkaar en de
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rest van de wereld verhouden, ja: hoe we ze het best kunnen 
manipuleren, kunnen we een beroep doen op kennis die anderen reeds 
hebben verzameld en via, boeken, voordrachten of webpublicaties met 
ons willen delen. Dit is wat we in een modern opleidingsinstituut 
doorgaans doen. Toch is deze kennis niet veel meer dan wat vroeger 
'boekenwijsheid' heette: het gaat als het ware om 'dode' gedachten, 
aangezien ze niet verbonden zijn met een relevante handelingspraktijk. 
Die praktijk, daar draait het om. Pas door te handelen ervaren we wat 
abstracte kennis werkelijk waard is. Nuances die we in abstracto kennen 
van beschrijvingen uit eerste of tweede hand, worden in actie en reactie 
zichtbaar, ervaarbaar.

Op papier of beeldscherm nemen we regels, voorschriften, 
protocollen, beschrijvingen, wenken, tips, en allerhande reflecties tot ons, 
maar pas in de handelingspraktijk blijkt wat ze voor ons, in onze concrete 
omstandigheden, waard zijn. We moeten, met andere woorden, de kennis 
die we van relevante fenomenen in het door ons gekozen werkterrein 
hebben opgedaan, een kennis die voor een deel bestaat uit 'ervaringen uit 
de tweede hand', in de praktijk van het werk gaan proeven, gaan 
proberen. Dat doen we - zoals de termen al doen vermoeden - op een 
speelterrein, en dat is, in een opleidingsfase, bijvoorbeeld de 
proefopstelling van een practicum. Eigenlijk, zo zal vrijwel iedere 
beroepsbeoefenaar kunnen bevestigen, leren we een vak enkel en alleen 
in de praktijk. 'Vergeet alles wat je geleerd hebt, nu gaan we het echt 
dóen', zo fluistert een oudere professional in om het even welk vakgebied 
de aan zijn zorg toevertrouwde jongere toe. Proudhon had gelijk: laat de 
jeugd een beroep leren in de praktijk, en niet in een ver daarvan 
verwijderd, op diplomering gefixeerd opleidingsinstituut.

Niet alleen in de vuurproef van de eerste jaren in een beroep, ook 
later, tijdens de uitoefening ervan, blijft een professional - als hij maar de 
ruimte krijgt - doorgaans spelen. Hij probeert nieuwe wegen, ingegeven 
door reflectie op ervaringen die hij op de gangbare paden heeft opgedaan; 
hij smaakt nieuwe technieken die jongere collega's, amateurs of 
professionals van andere bedrijven voorstellen; hij proeft wat anderen van 
zijn optreden zeggen te vinden. In intensieve gesprekken met collega's 
van binnen en buiten zijn eigen corporatie, met amateurs en leken, tast 
een professional voortdurend af hoe in zijn vak proefnemingen het beste 
vorm gegeven kunnen worden. Zo - ik kan het niet anders zeggen - zo 
speelt een professional, in de aan zijn beroep eigen 'conversatie'. Wat zijn 
werkveld verder ook is, het heeft in ieder geval altijd iets van een 
'proeftuin': een 'speelruimte'.

10. De speelruimte op slot: Perkin's 'strategieën van uitsluiting'
De genuanceerde kijk en aanpak die een professional zich op een bepaald 
'speelterrein' - 'vakgebied' -  weet te verwerven, kan hij te gelde maken. 
Het draait zelfs volledig om de commerciële waarde van geslaagde 
'probeersels', zodra we professies onder het oogpunt van profijt gaan 
beschouwen.
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Volgens de Engelse historicus Haroid Perkin, zo herhaal ik uit het 
tweede deel875, dienen de beroepsbeoefenaren van iedere professie de 
kennis en kunde die zij verworven hebben schaars te maken door middel 
van diverse 'strategieën van uitsluiting' (strategies ofclosure). Alleen zo 
kan het verworvene in zijn ogen als echt 'menselijk kapitaal' renderen. 
Perkin vestigt de aandacht op drie effectieve strategieën van uitsluiting, 
die hij aan Richard Tawney lijkt te ontlenen: een succesvolle professie (1) 
hanteert een speciale beroepsopleiding die zowel een training in 
gespecialiseerde technieken als vorming in het beroepseigen ethos regelt; 
(2) heeft binnen de professie een carrièreladder gerealiseerd die alleen 
door individuele beroepsbeoefenaren, en wel op basis van stijgende 
merite, te beklimmen is; en (3) kent een eigen beroepsorganisatie, die de 
beroepsstandaard in reglementen en voorschriften vervat, en ook bevoegd 
is tot de vermaning, veroordeling en zelfs eventuele uitsluiting van 
beroepsbeoefenaren die de regels overtreden. Enkel met dergelijke 
strategieën van uitsluiting, zo nog altijd Perkin, rendeert het human 
capital van een professie. Dat lijkt te kloppen: leken en amateurs hebben 
geen toegang tot de beroepsopleiding en de beroepseigen carrièreladder 
en kunnen ook geen lid zijn van de beroepsorganisatie. Willen leken 
beschikken over de kennis en kunde van de professionals, dan moeten zij 
daarvoor aanzienlijke 'rente' in de vorm van stevige beloningen betalen.

Wat Perkin eigenlijk voorstelt, naar het model van de succesvolle 
Engelse professies uit de periode tussen grofweg 1880 en 1980, is dat 
vaklieden al hetgeen zij in de professionele speelruimte hebben 
ingeoefend, te gelde maken door leken én amateurs stelselmatig van de 
speelruimte uit te sluiten; buitenstaanders wordt niet alleen de toegang 
tot de proeftuin ontzegd, het is hen zelfs verboden om er ook maar één 
'onbescheiden blik' in te werpen. De theorie van uitsluiting is mooi 
bedacht, en heeft, als we Perkin mogen geloven, ook een kleine eeuw 
voor een behoorlijk aantal beroepsgroepen in de Engelse samenleving 
prima gewerkt, maar op lange termijn hebben we hier natuurlijk te maken 
met een recept voor maatschappelijke rampspoed. Gesloten professies 
veroorzaken een ongekend verlies in beschaving: iedereen die zich, als lid 
van een beroepsgroep van 'professionals', voor lange tijd met succes van 
het publiek weet te isoleren, gaat op den duur immers bijna noodzakelijk 
een werkelijk ongehoorde arrogantie jegens 'amateurs', en 'onwetende 
leken' vertonen. Perkin zelf wijst scherp op dit verschijnsel, en op de 
funeste gevolgen die het sinds de Tweede Wereldoorlog voor het 
maatschappelijk draagvlak van Engelse professies heeft gehad.876

Als professionals, de strategieën van uitsluiting trouw volgend, zich 
eenmaal in hun beroepskring als het ware verschansd hebben teneinde 
zoveel mogelijk profijt te trekken van iedereen die niet tot de eigen groep 
behoort, dan kan het niet missen, of hun professie komt bij het lekenvolk 
op den duur in het verdomhoekje te staan als 'een samenzwering tegen

675 Zie voor deze alinea het Tweede Deel, hoofdstuk 1, paragraaf 18.
876 Zie: Perkin, Professional Society, Chapter 8, paragraaf 3 ('The Condescension of 
Professionalism'), alsmede Chapter 10 ('The backlash against professional society')-
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het publiek'877 - een 'samenzwering', wel te verstaan, die door managers 
maar eens stevig onderhanden moet worden genomen, ook al blijft na 
managerial ingrijpen van de zelfstandigheid der beroepsbeoefenaren bitter 
weinig meer over.878

Het is natuurlijk verschrikkelijk, het hele model van uitsluiting zoals 
dat door Perkin wordt voorgedragen: wie wil nu in ernst professionals 
aanmoedigen om geborneerde vakidioten te worden? Zo moet het niet, en 
zo kan het ook niet langer. Professionals dienen op een pad gezet te 
worden dat hen helpt om vakmanschap met honnêteté te verbinden.

11. De speelruimte open houden: met Tawney richting 'insluiting'
Perkin lijkt zijn uitsluitingsstrategieën te hebben ontleend aan Richard 
Tawney, maar is daarbij dan wel voorbij gegaan aan de kritische 
kanttekeningen die Tawney meteen maakte, toen hij zijn gedachten over 
professies presenteerde.879 In zijn boek over de Hebzuchtige Samenleving 
hamert Tawney er namelijk op dat het lekenpubliek moet blijven waken 
tegen machtsmisbruik door professionals, en dat de samenleving als 
geheel steeds over instrumenten moet beschikken om te voorkomen dat 
professies zich tot een soort van samenzweringen tegen het algemeen 
belang ontwikkelen. Concrete wenken heeft Tawney daarbij paraat: als 
het zo wordt geregeld dat iedere professie zijn eigen opleiding en 
beroepsorganisatie opzet en beheert, dan mag de samenleving nooit 
toestaan dat de professie volledig zelfstandig gaat besluiten wie zij (via 
opleiding) tot de beroepsgroep toelaat, en wie zij er uit meent te mogen 
verwijderen; als wordt geregeld dat iedere professie vaste tarieven voor 
geleverde diensten opstelt, dan mag de samenleving nooit toestaan dat de 
professie volledig zelfstandig deze tarieven bepaalt; als het eenmaal zo 
ver is dat een professie zijn eigen expertise organiseert, dan mag de 
samenleving nooit toestaan dat voorstellen tot verbetering die van 
buitenaf worden aangedragen door de professionals botweg genegeerd 
kunnen worden.880 Tawney, zo zou ik willen zeggen, wil de speelruimte 
van professionals open houden. Hij bepleit, anders geformuleerd, 
insluiting van de leek en de amateur in de wereld van de professional. 
Volgens mij is die insluiting vooral goed te realiseren langs de weg van het 
'meedenken'.

12. De professional sluit een leek in door met hem 'mee te denken'
Op vrijwel ieder maatschappelijk terrein is de laatste vijftig jaar de leek 
behoorlijk mondig geworden. Het wordt niet meer geaccepteerd als een 
professional, of het nu een arts, een installateur of een winkelier betreft, 
apodiktisch stelt wat hij denkt dat goed voor de klant is. Enige uitleg 
wordt verwacht. Een professional die de geest des tijds verstaat, neemt

877 'A conspiracy against the public': de verwijzing is naar Adam Smith, The Wealth o f Nations, 
Book I, Chapter X, Part 2; in de editie Cannan: Vol I, p. 144.
878 Dit is in meer detail het thema van het eerste hoofdstuk van het Tweede Deel, vanaf paragraaf 
21 .
879 Zie voor Tawney's kanttekeningen het Tweede Deel, hoofdstuk 1, paragraaf 15.
880 Tawney in deze zin samenvattend op p. 109 van zijn Acquisitive Society.
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de leek die zich als klant bij hem meldt, enkele mijlen mee in de proeftuin 
van zijn vak, dat wil zeggen: hij vertelt de klant wat een gemiddelde leek 
kan begrijpen, teneinde hem op zijn gemak te stellen, en vervolgens 
samen de opties te doorlopen die vanuit de belevingswereld van de 
lekenklant zinvol lijken. Dit is niets anders dan een vorm van 
'meedenken': de professional neemt zijn lekenklant serieus, en gaat in 
gesprek met die klant op zoek naar hetgeen voor hem passend zou 
kunnen zijn, in de hoop overeenstemming (symphronesis) te bereiken 
over, bijvoorbeeld, een behandeling, de plaats van een modem, of een 
kleding-ensemble.

De professional die met zijn klant meedenkt en daarbij zijn 
vakmanschap op bescheiden wijze in tekentaal weet te vertalen, is 
natuurlijk niemand anders dan een popularisator 'in miniatuur'. De 
professional die meedenkt is, omdat hij al populariserend in staat blijkt 
om uit de al te kleine kring van zijn vak te breken, ook een echte 'nette 
vent' - zoals iedere popularisator in het groot of klein dat is.

13. Geborneerdheid is taboe, bij professionals maar óók bij leken
Het enige echte bezwaar dat tegen inclusie oftewel meedenken naar voren 
gebracht zou kunnen worden, is de veronderstelling dat het toelaten van 
de leek in de speelruimte van het vak, al is het nog op zo'n klein deel, 
gelijk zou staan aan het versjacheren van een deel van het 'tafelzilver' 
van de professie. Dit bezwaar is natuurlijk niets anders dan Perkin's 
redenering in verkorte vorm. Ik heb al aangegeven dat die redenering tot 
onaanvaardbare maatschappelijke consequenties leidt. Hier wil ik 
benadrukken dat, los van nefaste gevolgen voor de samenleving, de 
redenering in onze tijd van internet en aanverwante media simpelweg 
geen zin meer heeft.

In onze hedendaagse samenleving wordt ongelooflijk veel kennis en 
ervaring, op alle mogelijke vakgebieden, via met name webpublicaties aan 
het grote publiek als het ware 'weggegeven'. Maar let wel, zo zeg ik dan: 
het gaat hierbij enkel om wat vroeger'boekenwijsheid' heette: om 
theoretische weetjes en om ervaringen uit de tweede hand, die allemaal 
niet 'doorleefd' zijn. De boekenwijsheid van een leek staat niet op gelijke 
hoogte met wat een professional door veel te proberen aan levende 
kennis en ervaring heeft verworven. Een leek kan van alles in abstracto 
weten, maar wat hij uit publicaties heeft opgepikt, heeft hij niet echt in de 
praktijk gesmaakt. Dit betekent overigens, laat dat duidelijk zijn, dat het 
meedenken waaraan een professional en een leek zich idealiter 
overgeven, niet alleen van de kant van de vakman komen kan: de leek 
moet bereid zijn om de superieure, proefondervinderlijk verworven 
inzichten en vaardigheden van de vakman in belangrijke mate te 
respecteren, zeker als de professional moeite doet om iets van het 
verschil tussen praktijk en zuivere theorie inzichtelijk te maken. Een leek 
die zich niet op deze wijze voor vakmanschap openstelt, is niet minder 
geborneerd dan de ouderwetse professional die als een soort van 'godheid 
in witte jas' meent te mogen optreden. Het moderne 'meedenken' dat in 
een relatie tussen professional en leek gewenst is, het veronderstelt, met
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andere woorden, dat niet alleen de vakman, maar ook de leek zich 'netjes' 
opstelt.

14. Professioneel prestige blijft overeind, heerschappij verdwijnt
Als ik stel dat een leek de 'superieure' inzichten en vaardigheden van een 
professional heeft te 'respecteren', sta ik - daar mag geen misverstand 
over bestaan - in de wereld van de competitie, van de wedstrijd: op zijn 
vakgebied 'overtroeft' de professional een leek: de vakman 'wint' het in 
kennis en ervaring van de gewone man. Dit hoeft geen probleem te zijn, 
zolang de professional zijn 'meerderheid' maar zuiver commercieel, langs 
de weg van 'meedenkende' conversatie uitbuit, en zich niet laat verleiden 
tot het uitoefenen van heerschappij. De tijd dat een vakman zich als een 
godheid in witte jas (of stofjas, in vele beroepen) neerbuigend 
verwaardigde om een leek, mits die zich nederig genoeg opstelde, in de 
zon van zijn grote kennis en ervaring te laten baden, die tijd, zo mogen 
we hopen, is echt voorbij.

15. Met amateurs denken professionals op een hoger plan mee
Keren we terug naar de hoofdlijn van mijn betoog: het 'meedenken' van 
professionals met hun klanten. We weten dat er lieden zijn, die, in 
tegenstelling tot leken, wel degelijk op hetzelfde niveau van doorleefde 
kennis en ervaring staan als professionals, zonder zelf het vak uit te 
oefenen: de liefhebbers. Amateurs onderscheiden zich van vaklui werkelijk 
enkel en alleen door het feit, dat zij de in liefhebberij verworven hoogste 
inzichten en vaardigheden van een vakgebied niet, net als de 
professionals, door de uitoefening van dat vak te gelde maken. Een 
professional, zoveel zal duidelijk zijn, kan in het 'meedenken' met een 
amateur veel verder gaan dan met een leek mogelijk is. Het komt 
tegenwoordig ook werkelijk vaak voor, dat een vakman en een amateur 
samen all the way de speelruimte van het vak induiken, bijvoorbeeld als 
een professioneel timmerman samen met een amateur-klant, op voet van 
gelijkheid, diens zolder gaat verbouwen.

16. Amateurs kunnen 'strategieën van insluiting' mee vorm geven
Veel belangrijker nog dan de vruchtbare samenwerkingen die tussen 
professionals en amateurs in samen uitgevoerde projecten vaak ontstaan, 
zijn de wegen waarlangs amateurs zouden kunnen helpen om structureel 
professies 'open' te houden, ongeveer langs de door Tawney voorgestelde 
lijnen. Leken kunnen de samenleving tegenover een goed georganiseerde 
professie nimmer adequaat vertegenwoordigen: zij hebben te weinig 
doorleefde kennis en ervaring. Amateurs beschikken daar wel over. 
Amateurs kunnen inschatten wanneer een beroepsgroep te restrictief 
wordt in het toelaten van kandidaten tot een opleiding; amateurs hebben 
inzicht in de werkelijke kosten die voor de uitoefening van een vak 
moeten worden gemaakt en kunnen dus bepalen wanneer de tariefstelling 
van een professie niet langer klopt; amateurs ook zijn de aangewezen 
personen om van buiten een professie vernieuwing van het vak voor te 
stellen, omdat ze, net als de professionals zelf, weten waar ze het over
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hebben. Een vaste rol voor amateurs in het organiseren van de 
'strategieën van insluiting' die Tawney voor ogen had, lijkt kortom 
gewenst.

17. Ook in het meedenken met een klant is epieikeia gewenst
Iedere individuele professional zou, wat mij betreft, zelf moeten kunnen 
bepalen hoe hij, van geval tot geval, vorm geeft aan het meedenken met 
een leek of een amateur. Natuurlijk kan de corporatie waarin een vakman 
zijn professie uitoefent, regels, voorschriften en protocollen uitvaardigen 
om het meedenken met klanten institutioneel te verankeren. Maar wat in 
het algemeen voor regels, voorschriften en dergelijke geldt, is natuurlijk 
ook van toepassing op al hetgeen specifiek voor de regulering van 
meedenken wordt uitgevaardigd: de professional dient de discretionaire 
bevoegdheid te hebben om er naar eer en geweten wel of niet van af te 
wijken. Ook in het meedenken met een klant is, met andere woorden, 
epieikeia gevraagd.

18. Wat 'redelijk' en 'billijk' is, wordt in meedenken bepaald
Een vraag staat nog open, aan het eind van dit hoofdstuk. Het is 
natuurlijk heel mooi, als we 'discretionaire bevoegdheid' ofwel 'epieikeia' 
aan professionals willen gunnen; het is prachtig als we de mening 
toegedaan zijn dat de vakman alle mogelijke voorschriften, ook die welke 
het meedenken met klanten reguleren, naar'redelijkheid en billijkheid' 
mag interpreteren, alleen: is daarmee ook iedere toetsing van zijn 
optreden van de baan? Anders gesteld: als het zo is dat een professional 
in de hitte van een handelingssituatie kan en mag vertrouwen op zijn 
eigen geestelijke vermogens om te bepalen wat onder de gegeven 
omstandigheden 'redelijk en billijk' is, moet zijn oordeel dan later niet op 
enigerlei wijze door zijn organisatie worden getoetst, opdat volstrekte 
willekeur in het optreden der professionals kan worden vermeden? En als 
die toetsing inderdaad plaats heeft te vinden, wie bepaalt op welke wijze 
dan, wat in de organisatie uiteindelijk als 'redelijk en 'billijk' geldt?

De Nijmeegse filosoof Jean-Pierre Wils (geb. 1957) wijst er op, in 
een diepgravende studie881 over door hem als Nachsicht vertaalde 
epieikeia, dat de 'redelijkheid en billijkheid' die in het begrip vervat zijn, 
niet in een vacuüm bestaan. Volgens Wils kan het niet een ingeving van 
een individu zijn die bepaalt wat 'billijk' of'redelijk' is882, net zo min als 
een 'natuurwet' of ander absolutum883, zoals in de Europese filosofie 
eeuwenlang wel werd verondersteld. Voortredenerend in de lijn van 
Amerikaanse denkers van de pragmatische school, stelt Wils dat een 
individu bij Nachsicht altijd afwijkt van een handelwijze die door een 
gegeven gemeenschap in regels, voorschriften en protocollen is gefixeerd 
met het oog op situationeel te realiseren resultaten; waar de gewenste

881 Jean-Pierre Wils, Nachsicht Studiën zu einer ethisch-hermeneutischen Basiskategorie 
(Paderborn, 2006).
882 Wils, Nachsicht, p. 32; Wils spreekt over'unsere Intuitionen', waar niet zomaar op te bouwen of 
vertrouwen is.
883 Op. cit. p. 35 en Kapitel IV
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resultaten uitblijven, daar zijn afwijkingen van de handelwijze niet alleen 
gerechtvaardigd, maar zelfs gevraagd.884 Wils baseert zich in zijn 
uiteenzettingen op Charles Sanders Peirce (1839-1914), William James 
(1842-1910) en bovenal op John Dewey (1859-1952). Welnu: George 
Herbert Mead was een leerling van Peirce en James, en was na zijn 
opleiding een gewaardeerd collega en vriend van Dewey.885 Zelf sluit ik 
graag bij Mead aan als het gaat om het vinden van een antwoord op de 
vraag, hoe de 'redelijkheid en billijkheid' van afwijkingen op een 
voorgeschreven handelwijze kan worden vastgesteld.

In Mead's theorie kan het individu in handelingen waarin hij met 
andere leden van zijn gemeenschap verbonden is, van de voorgeschreven 
handelwijze altijd afwijken.886 Welnu, zo ga ik dan voort: het is in reflectie 
op de afwijkingen van het gemeenschapsethos die individuen zich 
daadwerkelijk permitteren, dat de gemeenschap zelf bepaalt wat volgens 
haar wel, en wat volgens haar niet 'redelijk' en 'billijk' is. Die reflectie 
krijgt vorm in gesprekken. Het is in groepsinterne conversatie dus, dat 
leden van een gemeenschap redelijkheid en billijkheid proeven. In die 
conversatie speelt 'meedenken' de hoofdrol: het is meedenkend met 
elkaar dat de leden van een gemeenschap bepalen welke afwijkingen van 
het samen gedeelde ethos nog als redelijk en billijk mogen gelden, en 
welke niet. Idealiter mondt dit meedenken uiteindelijk altijd uit in 
symphronesis: de gemeenschap bereikt, van geval tot geval, steeds 
overeenstemming over de vraag of een individu wel of niet correct met 
zijn discretionaire bevoegdheid is omgegaan.

Discussies over de redelijkheid en billijkheid van afwijkingen op 
eenmaal gestelde regels liggen in iedere organisatie gevoelig natuurlijk, al 
was het maar omdat het vaak moeilijk is om de afwijking die de ene of 
andere collega op de regels heeft gemaakt, te bezien los van persoonlijke 
voor- en afkeuren, jaloeziën, vriend- of vijandschappen, teamloyaliteiten 
en wat er verder nog aan 'al te menselijks' te bedenken valt. Daarom zal 
er altijd iemand nodig zijn die discussies over de grenzen van 
discretionaire bevoegdheid in goede banen leidt. Vrijwel altijd zal dit een 
leidinggevende zijn. Daarmee kom ik, tot besluit van dit hoofdstuk, op een 
laatste kwestie: de vraag namelijk, hoe de rol van een leidinggevende in 
een wereld van 'open professies' er idealiter uitziet. Om te beginnen zal ik 
vaststellen dat leidinggevenden gewoon nodig zijn, en dat dit ook geen 
probleem is, omdat 'leiding geven' bepaald niet synoniem hoeft te zijn aan 
'heersen'.

19. Het verschil tussen 'heerschappij' en 'leiding'
Als Proudhon 'heerschappij' verwerpt, keert hij zich tegen iedere vorm van 
systematische onderwerping (subordination) van de ene mens aan de 
andere: "de onderwerping van de arme aan de rijke, de burgerman aan 
de edelman, de arbeider aan de parasiet, de leek aan de priester, de

884 Op. cit., Kapitel IV: 'Pragmatische Motive -  auf dem Wege zu einer "nachsichtigen" Etik'.
885 Zie dit Derde Deel, hoofdstuk 2, paragraaf 12.
886 Zie dit Derde Deel, hoofdstuk 3, paragraaf 7.



308

bourgeois aan de soldaat."887 In zijn voetspoor versta ik onder 
'heerschappij' een systematische onderwerping van de ene mens aan de 
andere, waarbij de heerser zijn meerderheid legitimeert door te verwijzen 
naar overwinningen die hij zelf of die zijn voorouders hebben behaald. 
'Heerschappij' is daarmee duidelijk onderscheiden van 'leiding'. Bij het 
geven van leiding gaat het namelijk om de uitoefening van een functioneel 
noodzakelijke rol. Ieder sociaal verband van enige omvang heeft nu 
eenmaal mensen nodig die onder meer taken verdelen, tempo en richting 
van het dagelijks werk bepalen, en conflicten beslechten. Proudhon had 
met een functionele leidinggevende rol ook geen probleem: een moderne 
industrie-onderneming bijvoorbeeld, zo zag hij scherp, kwam zonder een 
capitaine niet uit.888

Een leidinggevende is, in tegenstelling tot een heerser, voor zijn 
werk gekwalificeerd door conversationele kwaliteiten. Dat betekent onder 
meer dat de leidinggevende de aan zijn zorg toevertrouwde mensen 
serieus neemt als gesprekspartners; ze de ruimte geeft om 'in de geest te 
bewegen': samen met elkaar, samen met hem. Dit is een belangrijk punt: 
waar een heerser zijn ondergeschikten graag zo kort mogelijk houdt, daar 
geeft een leidinggevende aan zijn collega's steeds zoveel mogelijk ruimte, 
opdat ze zo zelfstandig mogelijk hun taken invullen. Schweitzer heeft, wat 
dit betreft, scherp onder woorden gebracht waar het om gaat: "Zeker 
bestaan op geestelijk gebied, net als op andere gebieden, leiders en 
geleiden (Führer und Geführte). Inzoverre blijft de zelfstandigheid der 
velen altijd een relatieve. De vraag is alleen, of leidinggevenden tot 
zelfstandigheid dan wel onzelfstandigheid aanzetten. "689

20. De ideale leidinggevende is de ultieme nette mens
Eén van de manieren waarop een leidinggevende de zelfstandigheid van 
zijn medewerkers bevordert, is door, binnen zijn organisatie, er voor te 
waken dat hun discretionaire bevoegdheid intact blijft. Hiertoe beperkt hij 
het aantal regels, voorschriften en protocollen dat gevolgd moet worden; 
hiertoe organiseert hij, bij de totstandkoming van het minimum aan 
regels, zo mogelijk inspraak voor zijn medewerkers; hiertoe - en dit is 
bijzonder belangrijk - geeft hij vorm aan de gesprekken die de teamleden 
als 'werkgemeenschap' met elkaar voeren over wat zij als 'redelijke en 
billijke' afwijkingen van eenmaal voorgeschreven handelwijzen zien. Zo 
nodig plaatst de leidinggevende zowel gesprekken die binnen de 
organisatie worden gevoerd over noodzakelijke voorschriften, als 
gesprekken die zijn team aan epieikeia wijdt, ten overstaan van de 
collega's nadrukkelijk binnen bredere discussies die in de organisatie, in 
de branche, of zelfs in samenleving als geheel worden gevoerd; hij

887 Proudhon, Idée générale de la Révolution au XlXe Siècle, p. 280: "[Le but du système 
gouvernemental est de] maintenir l'ordre dans la société en consacrant et sanctifiant l'obéissance 
du citoyen a l'État, la subordination du pauvre au riche, du villain au noble, du travailleur au 
parasite, du laïc au prêtre, du bourgeois au soldat."
888 De noodzakelijke rol van de leidinggevende (capitaine) in de industrie op p. 253 van het op. cit.
889 Schweitzer, Wir Epigonen, p. 143: "GewiB gibt es auf dem geistigen Gebiete, wie auf den 
andern, Führer und Geführte. Insofern bleibt die Selbstandigkeit der vielen immer eine relative. Die 
Frage ist nur, ob die Anregung der Führenden auf Selbstandigkeit oder Unselbstandigkeit geht."
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doorbreekt, met andere woorden, ook en juist als het gaat om 
voorgeschreven handelwijzen en de afwijkingen die het team daarop 
denkt te kunnen billijken, de enge kringen van het team en van de 
organisatie. De leidinggevende is dus vóór alles een 'nette mens': een 
man of vrouw die strijdt tegen iedere vorm van zelfgenoegzaamheid en 
vakidiotie - overigens zonder ooit de gepaste beroepstrots van de aan zijn 
zorg toevertrouwde professionals te krenken.

Een bijzondere rol komt de leidinggevende als nette mens toe in 
situaties waarin professionals met hun klanten daadwerkelijk, door met ze 
mee te denken, een prima relatie hebben opgebouwd. In dergelijke 
gevallen hebben vaklui met hun klanten een nieuwe kring geschapen: een 
horizon waarbinnen zij graag met elkaar verkeren. Deze kring evenwel 
kan, als iedere andere ook, gesloten raken. Doktoren en 'zware patiënten' 
in hun specialisatie; galeriepersoneel en 'echte liefhebbers' van uitgelezen 
kunst; musici en hun idolate amateurpubliek: het zijn voorbeelden van 
door professionals met leken of amateurs gevormde kringen, waarbinnen 
al snel zelfgenoegzaamheid en een geborneerde houding naar 
'buitenstaanders' opkomen. Het is aan leidinggevenden om te voorkomen 
dat dit daadwerkelijk gebeurt. Zo dient de ziekenhuisdirecteur zijn 
specialisten ook met minder zware gevallen te engageren; moet de 
galeriehouder zorgen dat zijn personeel ook de verdwaalde leek 
binnenvoert in de tentoongestelde kunst; heeft de impressario van een 
begaafd pianist er op te letten dat zijn artiest ook het hart van de niet- 
pianovaardige leek weet te raken. Een hedendaags leidinggevende is echt 
een 'ultieme' nette vent: hij is nooit klaar met het zelf doorbreken van 
kringen die voor hemzelf te eng dreigen te worden, en is daarnaast 
bovendien voortdurend bezig om de aan zijn zorg toevertrouwde 
professionals op het pad van honnêteté te houden.
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HOOFDSTUK 9
Een in het teken van meedenken functionerende 'Derde Kamer' 
lost de problematische competitie tussen corporaties op

1. Ons huidige politieke bestel staat in het teken van heerschappij
De commerciële werkvorm van het meedenken maakt het mogelijk om de 
overal in het Westen in de periode 1880-1980 opgetuigde stelsels van 
beroepsopleidingen aan te pakken; deze burchten van heerschappij-per- 
diploma kunnen worden opgeblazen, en het onderwijs kan in het teken 
worden gesteld van een individuele vorming die ooit alleen voor elites leek 
weggelegd, langs de lijnen die ik in het zevende hoofdstuk heb 
uiteengezet. Wat bij professies buiten beroepsopleidingen nog rest van de 
door Harold Perkin aangeprezen 'strategieën van uitsluiting', zo heb ik in 
het vorige, achtste hoofdstuk laten zien, kan eveneens worden 
opgeruimd, onder verwijzing naar de door Tawney bepleitte 'insluiting'. De 
heerschappij van professionals over amateurs en leken is daarmee 
gebroken, ook al blijft professioneel prestige intact. Is het uitbannen van 
heerschappij uit onze samenleving daarmee voltooid? Bij lange na niet. 
Ons politieke bestel namelijk blijkt om historische redenen nog altijd 
volkomen in het teken van 'heerschappij' oftewel 'regering' te staan.
Onder het oogpunt van meedenken, zo ga ik in dit hoofdstuk laten zien, is 
een ingrijpende hervorming van dit stelsel denkbaar, een hervorming, wel 
te verstaan, die een einde kan maken aan de in het schemerduister van 
de lobby woedende strijd tussen hebzuchtige corporaties, - een strijd die 
bepaald problematisch genoemd mag worden, zoals ik in het tweede deel 
heb laten zien.

2. Van de heerschappij van een Vorst naar die van een 'Regering'
Ons huidige staatsbestel is ontstaan doordat de regering - 
'heersersmacht' - die aanvankelijk door een Vorst werd uitgeoefend, 
eerst, in de loop van de 19e eeuw, werd overgedragen op vermogende 
burgers, en vervolgens, in de loop van de 20e eeuw, in handen kwam van 
politieke partijen die niet alleen de haute bourgeoisie en de middenstand 
wilden representeren, maar ook de 'nieuwe' klassen van 'nieuwe 
middenstand', 'wittenboordenproletariaat' en 'fabrieksarbeiders': nieuwe 
klassen die net als de oude op de behartiging van hun belangen gericht 
waren. In dit proces van machtsoverdracht werd als het ware 'vergeten' 
om in het staatsbestel een centrale, goed zichtbare plaats in te ruimen 
voor de in de samenleving steeds dominantere corporaties. Ik leg dit alles 
iets nader uit.

Als ik de ontwikkeling van de hedendaagse Westerse 
regeringsstelsels kort mag samenvatten, dan ziet die er voor de meeste 
Europese naties ongeveer als volgt uit. In de 18e eeuw heerste de vorst 
samen met de grote landeigenaren uit de standen van adel en 
geestelijkheid. In de 19e eeuw ging de heerschappij van de vorst over in 
handen van een bredere klasse van vermogenden, waarbinnen de 
eigenaren van intellectueel en industrieel kapitaal nadrukkelijk de toon
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aangaven: zij vormden voortaan een 'Regering'. In de 20e eeuw meldden 
hoger en lager opgeleide arbeiders zich voor regeringsdeelname. Met 
name leden van de 'nieuwe middenstand', leden van het 
'witteboordenproletariaat' en mannen en vrouwen in de 'arbeidersklasse' 
roerden zich. Eenduidige heerschappij bleek in de 20e eeuw niet langer 
mogelijk. 'Politieke partijen' werden opgericht. Deze partijen waren 
vehikels voor de machtsaanspraken niet alleen van de eigenaren van land, 
van banken, van mijnen, fabrieken en voorraden, maar ook van de 
eigenaren van 'intellectuele' of juist 'brute' arbeidskracht. In per partij 
wisselende combinaties verbonden verschillende klassen hun aanspraken 
op heerschappij met elkaar, in de hoop met vereende krachten 
daadwerkelijk aan de macht te komen. Na de Tweede Wereldoorlog 
werden overal in het Westen in hoog tempo door alle partijen gedragen 
'welvaartsstaten' opgetrokken. De functie van politieke partijen 
veranderde daarbij aanzienlijk. De welvaartsstaat, zo bleek, was een 
volwaardige corporatieve samenleving, waarin als enige echte 'heren' 
('heersers') welbeschouwd de moderne corporaties resteerden. 
Geleidelijkaan werd duidelijk dat werkelijk alle partijen zich voortaan, 
goedschiks of kwaadschiks, in dienst moesten stellen van deze in de lobby 
dwingend voor hun belangen opkomende corporaties.

3. De onmacht van eigentijdse regeringen
Vrijwel overal in het democratische Westen zijn tegenwoordig politieke 
partijen druk doende om in verkiezingstijd zoveel mogelijk stemmen te 
winnen, op grond van alle mogelijke beloften aan de kiezer. De winnaar 
van de verkiezingen mag, als het stof van de competitie is neergedaald, al 
dan niet met enkele andere partijen die nodig zijn voor een meerderheid 
in het parlement tot aan de volgende verkiezingen gaan - heersen, of, 
zoals dat dan zo mooi heet: gaan 'regeren'. Alleen: een moderne 
'regering' maakt tegenwoordig in de praktijk bijna niets meer klaar, omdat 
niet zij, maar een aantal grote corporaties in de samenleving bepaalt wat 
wel en niet kan, mag of moet gebeuren. Verkiezingsbeloften zijn dan ook 
in toenemende mate loze beloften: op enkele symbolische maatregelen na 
heeft iedere 'regering' maar te doen wat de tijdens haar regeringsperiode 
machtigste corporaties past. In de Verenigde Staten is dit alles het meest 
uit de hand gelopen, aangezien corporaties daar niet alleen na 
verkiezingstijd achter de schermen hun belangen veilig kunnen stellen via 
een door-en-door corrupt committee-systeem, maar ook al tijdens de 
verkiezingsrace met welgekozen donaties hun volle gewicht in de schaal 
kunnen werpen. Wie in Amerika ook formeel aan de macht is: de 
republikeinse of de democratische partij, het doet er nauwelijks toe; de 
'special interests' oefenen de feitelijke heerschappij uit, er wel voor 
wakend dat hun overweldigende aanwezigheid in de coulissen van de 
democratische instituties in het lampenlicht komt.

Dit is alles hoogst onverkwikkelijk natuurlijk, maar hoe doorbreken 
we de gegeven situatie? Volgens mij hebben we de oplossing voor onze 
problemen onder handbereik. Laten we, zo stel ik voor, ten eerste de door 
corporaties bedreven belangenbehartiging uit het schemerduister van de



313

lobby weg, en de openbaarheid in trekken en, ten tweede, aan deze 
belangenbehartiging het karakter van een zucht naar heerschappij 
ontnemen. Dit is, zo zal ik laten zien, redelijk eenvoudig te realiseren, en 
wel op een wijze die geen vollledige vernieuwing, maar slechts een 
grondige hervorming van het bestaande politieke bestel vereist. In de 
komende paragrafen van dit hoofdstuk werk ik dit alles in meer detail uit. 
Om te beginnen wil ik eens kijken naar het werk van een vroeg 
theoreticus van ons huidige staatsbestel: Benjamin Constant. Daartoe 
spring ik nog even terug in de tijd; naar het laatste jaar namelijk, waarin 
Napoleon Bonaparte op het Europese continent de gesel van zijn 
heerschappij kon laten voelen: het jaar 1814.

4. Terug in de tijd: 'verovering' versus 'commercie', anno 1814
De Franse Revolutie -  het wordt bijna vervelend om het nóg eens te 
herhalen - was welbeschouwd niets anders dan een poging om de 
eeuwenoude heerschappij van de vorst in handen te brengen van de 
vermogenden uit alle standen, die zich in Frankrijk als één elite waren 
gaan voelen. De woelingen van na 1791 maakten aan de heerschappij die 
de vermogenden voor ogen stond een einde, nog voor zij goed en wel 
begonnen was. Een ongekend bloedvergieten in de tweede fase van de 
Revolutie liep uiteindelijk uit op de dictatuur van Napoleon Bonaparte.

Net als veel van zijn tijdgenoten had Benjamin Constant (1767- 
1830)890 met zowel de levende persoon als met de 'idee' Napoleon een 
soort van haat-liefde-verhouding. In een publicatie van zijn hand uit 1814 
overheerst bij Constant de haat: hij richt zich nadrukkelijk tegen het 
despotisch regime van Napoleon, die hij als'usurpator' voorstelt.891 In het 
bewuste geschrift ontwikkelt Constant - en daar gaat het hier om - een 
visie op het moderne 'commerciële tijdperk', dat volgens hem op een 
eerder'tijdperk van oorlog en verovering' zou zijn gevolgd. Constant 
meent892 dat mensen vroeger vaak goederen verwierven door ze met 
geweld - door verovering - van anderen af te nemen, en dat dit indertijd

890 De jonge, in Zwitserland geboren Benjamin Constant speelt vanaf mei 1795 een rol in de 
kuiperijen en factietwisten die Frankrijk verdeeld houden. In november 1799 rijst zijn ster plots, 
als hij, na de coup van Bonaparte te hebben gesteund, via zijn vriend Sieyès een plaats in het 
zogeheten 'Tribunaat' weet te verwerven. Hij neemt daarin een soort van oppositionele, 'liberale' 
rol aan, totdat hij, eenmaal in de zomer van 1801 naar Zwitserland afgereisd, er in januari 1802 
uit wordt gezet. De daarop volgende jaren blijft hij een ambivalente houding jegens Bonaparte 
aannemen.
891 In het tweede deel, 'De l'usurpation' (p. 68 e.v.) van: Benjamin de Constant-Rebecque, De 
l'Esprit de Conquête et de l'Usurpation, dans leurs rapports avec la civillsation Européenne 
(troisième édition, revue et augmentée: Paris, 1814).
892 Op. cit., p. 7-8: "Nous sommes arrivés a l'époque du commerce, époque qui doit 
nécessairement remplacer celle de la guerre, comme celle de la guerre a dü nécessairement la 
précéder. La guerre et le commerce ne sont que deux moyens différens d'arriver au même but, 
celui de posséder ce que l'on désire. Le commerce n'est autre chose qu'un hommage rendu a la 
force du possesseur par l'aspirant a la possession. C'est une tentative pour obtenir de gré è gré ce 
[7-8] qu'on n'espère plus conquérir par la violence. Un homme qui seroit toujours le plus fort 
n'auroit jamais l'idée du commerce. C'est l'expérience qui, en lui prouvant que la guerre, c'est a 
dire l'emploi de sa force contre la force d'autrui, est exposée a diverses résistances et è divers 
échecs, le porte a recourir au commerce, c'est a dire a un moyen plus doux et plus sür d'engager 
l'intérêt des autres a consentir è ce qui convient a son intérêt. La guerre est donc antérieure au 
commerce. L'une est l'impulsion sauvage, l'autre le calcul civilisé."
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ook goed was. Maar, zo argumenteert Constant met het oog op zijn eigen 
tijd, het tijdperk van oorlog en verovering is inmiddels voorgoed voorbij. 
Tegenwoordig verwerven wij de goederen die we begeren door op 
beschaafde wijze het belang van de eigenaar met ons eigen belang te 
verbinden, - langs commerciële weg.

Een regering (gouvernement) die een Europees volk aan het begin 
van de 19e eeuw nog tot oorlog en veroveringen wil pressen, maakt zich 
volgens Constant schuldig aan een 'grof en funest anachronisme'.893 
Funest en anachronistisch is oorlogvoering en verovering in de 
tegenwoordige tijd vooral, zo Constant, omdat moderne strijders enkel en 
alleen worden gemotiveerd door winstbejag en niet, zoals vroeger het 
geval moet zijn geweest, door de aristocratische wens om door 
overwinningen onsterfelijke roem te vergaren. Vandaag paart een 
veroveraar aan de brutaliteit van het wapengeweld een ongekende 
hebzucht, waardoor een oorlog wel moet uitlopen op niet meer maar, 
helaas, ook niet minder dan een grootscheepse plundering (pillage).894 
Omdat de moderne soldaat alleen gemotiveerd is door de lust om zich te 
verrijken, is hij ongekend koud en wreed in de omgang met 
overwonnenen: hij mag ze graag op formeel legale wijze massaal het graf 
in jagen en van hun bezittingen beroven.895 Welnu, zo Constant, wat als 
een moderne Europese natie, heel anachronistisch, toch met veel 
wapengekletter un grand empire over haar buurvolkeren weet te vestigen: 
wat betekent dit dan? Een hatelijke uniformiteit zal het leven van de 
overwonnenen zowel als dat der overwinnaars in dat geval verwoesten, zo 
weet hij. 896 In plaats van de rechten van de kleinere delen waaruit een 
natie is samengesteld te respecteren, worden zij vernield in naam van het 
grand tout, en dit is niets anders dan het opofferen van mensen in reëele 
verhoudingen voor een abstracte mensen-massa: "on offre au peuple en 
masse l'holocauste du peuple en détail."897Zo hoort het dus volgens

893 Op. cit., p. 11: "Un gouvernement qui voudroit aujourd'hui pousser a la guerre et aux 
conquêtes un peuple europeen, commettroit donc un grossier et funneste anachronisme."
894 Zie p. 11-12 ('Chapitre III: De l'esprit de conquête dans l'état actuel de l'Europe') van het op. 
cit., met 'le pillage' op p. 11.
895 Zie p. 13-18 ('Chapitre IV: D'une race militaire n'agissant que par intérêt') van het op. cit., met 
op p. 15 een passage die sterk aan de gruwelen van de Nazi-legers doet denken: "Ce qu'ils [les 
soldats égoïstes] auroient de connoissances pratiques leur serviroit a mieux rédiger leurs arrêts de 
massacre ou de spoliation. L'habitude des formes légales donneroit a leurs injustices l'impassïbilité 
de la loi."
896 Op. cit., p. 47-57 ('Chapitre XIII: De l'Uniformité'). Constant, een kosmopoliet die niet alleen in 
Zwitserland, Engeland en Frankrijk maar ook in de Duitse landen thuis was, bekent zich 
overduidelijk tot de denklijn van Humboldt, (uiteengezet in dit Derde Deel, hoofdstuk 1, de 
paragrafen 3 en 4) getuige zijn uitspraak op p. 53: "La variété, c'est la vie; l'uniformité c'est la 
mort."
897 Op. cit., p. 54: "On parle sans cesse du grand empire, de la nation entière, notions abstraites, 
qui n'ont aucune réalité. Le grand empire n'est rien quand on le congoit a part des provinces; la 
nation entière n'est rien quand on la sépare des fractions qui la composent. C'est en défendant les 
droits des fractions qu'on défend les droits de la nation entière; car elle se trouve répartie dans 
chacune de ces fractions. Si on les dépouille successivement de ce qu'elles ont de plus cher, si 
chacune isolée pour être victime, redevient, par une étrange métamorphose, portion du grand 
tout, pour servir de prétexte au sacrifice d'une autre portion, l'on immole a l'être abstrait les êtres 
réels; l'on offre au peuple en masse l'holocauste du peuple en détail." De context zoals ik die hier 
citeer maakt wel duidelijk dat Constant met het 'peuple en détail' niet individuele burgers bedoelt,
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Constant allemaal niet te zijn: er moeten geen uniforme wetten worden 
uitgevaardigd die tot in de verste uithoek van een groot rijk gelden, 
ongeacht de lokale omstandigheden. De enige echte vooruitgang die een 
samenleving zich veroorloven kan, zo stelt hij898, komt langzaam en 
geleidelijk tot stand, en wel als steeds meer mensen niet door verovering 
maar door commerce bezit verwerven, en aanpassingen in hun instituties 
gaan doorvoeren die bij hun eigen specifieke omstandigheden aansluiten: 
aanpassingen die niet op slag alles anders maken, maar enkel hier en 
daar een beperkte verbetering realiseren.

5. Het politieke stelsel van 1815 - gelijk aan het onze ?
Een jaar na het verschijnen van zijn geschrift tegen Napoleon is de 
'usurpator' definitief verbannen en publiceert Constant, naar aanleiding 
van een nieuwe Franse constitutie, een boek waarin hij de principes uitlegt 
die iedere representatieve regering volgens hem zou moeten volgen. Het 
is een soort handboek, dat - en dat is toch wel heel bijzonder - zonder al 
te veel problemen nog altijd zou kunnen worden gebruikt om inzicht te 
krijgen in de hedendaagse democratische regeringsvorm van Westerse 
naties, Nederland incluis. Alles wat we in onze lessen staatsinrichting 
hebben geleerd, is reeds daar. Om te beginnen stelt Constant de leer van 
de volkssoevereiniteit voor, die, onder moderne omstandigheden, enkel 
vorm kan krijgen door middel van representatie en delegatie; een 
soevereiniteit, verder, die door individuele grondrechten zó wordt beperkt, 
dat 'het volk' nimmer onbekommerd een individu kan verpletteren.899 
Verder vinden we bij Constant900 het beginsel van de 'constitutionele 
monarchie' volgens hetwelk de vorst onschendbaar is en de ministers 
verantwoordelijk zijn; treffen we bij hem de scheiding van wetgevende, 
uitvoerende en rechterlijke macht aan; de verdeling van de wetgevende 
macht over én een representatief orgaan waarin leden voor het leven 
zitting hebben, én een orgaan waarvan de leden voor kortere tijd door het 
volk worden gekozen; alsook de toewijzing van de uitvoerende macht aan 
ministers die aan de representatieve organen verantwoording 
verschuldigd zijn. De verschillen tussen de door Constant gewogen Franse 
contitutie van 1815 en onze tegenwoordige Nederlandse staatsinrichting 
zitten hem in relatieve 'details': in het Frankrijk van 1815 heeft de koning

maar burgers in de 'reëele' (in plaats van 'abstracte') verhoudingen van de kleinere 
gemeenschappen waaruit een rijk of natie is samengesteld.
898 Dit is de rode draad van Contant's De l'Esprit de Conquête et de l'Usurpation. De passage die 
het dichtst in de buurt komt van een volledige formulering van wat hem voor ogen staat is mijns 
inziens deze, op p. 85 van het op. cit.: "Mais, dans une société bien organisée, le talent conduit a 
la propriété. Le corps des anciens propriétaires se recrute ainsi de nouveaux membres, et c'est la 
seule manière dont un changement progressif, imperceptible et toujours partiel doive s'opérer. L' 
acquisition lente et graduelle d'une propriété légitime est autre chose que la conquête violente 
d'une propriété qu'on enlève. L'homme qui s'enrichit par son industrie ou ses facultés apprend a 
mériter ce qu'il acquiert: celui qu'enrichit la spoliation ne devient que plus indigne de ce qu'il ravit."
899 Benjamin Constant, Principes de Poiitique, applicables a tous les gouvernemens répresentatifs, 
et particulièrement a la constitution actuelle de la France (Paris, 1815), Chapitre premier; zie voor 
de beperking van de soevereiniteit in het bijzonder p. 17-18, 25, 28-32.
900 Dit alles reeds in Chapitre II van Constant's Principes de Poiitique, met nadere uitwerking van 
de diverse beginselen en staatsorganen in latere hoofdstukken.
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nog werkelijke macht, bij ons niet meer; in 1815 is de Franse Eerste 
Kamer in handen van een erfadel, bij ons niet meer; in Frankrijk anno 
1815 mag slechts een beperkt deel van het volk de leden der Tweede 
Kamer kiezen, bij ons zijn dat vrijwel alle volwassen burgers.

De vooruitgang die wij ten opzichte van het Frankrijk van 1815 
hebben geboekt, is - nota bene - reeds voor een belangrijk deel door 
Constant bepleit.901 Uiteraard gaat het mij daar niet om, op deze plaats.
Ik ben veeleer verbaasd. Een politiek stelsel dat ontstond doordat de 
regeringsmacht uit handen van een vorst en door hem geprotegeerde 
hogere standen werd overgedragen op organen die enkel het vermogende 
deel van de natie representeerden, een dergelijk stelsel heeft, met slechts 
enkele modificaties, tot op de dag van vandaag kunnen voortbestaan? 
Uiterst curieus.

Het is nog wel te begrijpen dat de heerschappij oftewel het 
gouvernement, in de 18® eeuw nog stevig in handen van de monarch en 
enkele gepriviligeerde standen, in de loop van de 19e eeuw door 
vermogenden maar wat graag werd overgenomen, eventueel, als dat dan 
echt moest, met enkele van de door mannen als Benjamin Constant 
bepleite garanties voor individuele vrijheid. Maar sinds het midden van 
diezelfde 19e eeuw, toen Proudhon liet zien dat 'heerschappij' in feite een 
verouderd organisatiebeginsel is, had toch wel méér bewerkt kunnen 
worden dan een beperking van koningsmacht en een radicale uitbreiding 
van stemrecht, denk ik zo. Ik ben het eens met Proudhon: als in een 
samenleving de economie werkelijk de overhand krijgt - en dat is reeds 
bijna twee eeuwen overduidelijk het geval - moet ouderwetse 
regeringsmacht (het gouvernement) verdwijnen.

Proudhon's blik, zo wil ik vaststellen, reikt veel verder dan die van 
Constant. Waar Constant slechts de gewelddadige verwerving van surplus 
door middel van verovering (de 'adellijke wijze van bezitsverwerving') als 
anachronistisch terzijde schuift en de Regering ('heersersmacht') wil 
vernieuwen in het teken van verwerving langs commerciële weg (de 
'burgerlijke wijze van bezitsverwerving'), daar gaat Proudhon een 
beslissende stap verder: hij wil echt a f van iedere vorm van heerschappij. 
Werkelijk iedere vorm van 'Regering' is in Proudhon's ogen onder het 
opzicht van 'de nieuwe economische orde van het vrije contract' een 
anachronisme geworden.

6. Proudhon's Revolutie: regeringen 'lossen op' in de economie
Proudhon meent anno 1851, zeer optimistisch, dat de oplossing van 
'regering' ('heersersmacht'902) in het economisch leven, een 'dissolution 
du gouvernement dans l'organisme économique'903 werkelijk in de nabije

901 Zie, in detail Constant's Principes de Politique. Het is overigens een bekend feit dat de 
opvattingen van Constant van grote invloed zijn geweest op de Belgische Grondwet van 1830, die 
decennialang als de meest liberale van de wereld heeft gegolden; onze Zuiderburen waren ons, in 
het opzicht van de staatsordening, beslist vooruit.
902 Zie voor de gelijkstelling van 'regering' aan 'heerschappij' bij Proudhon in dit Derde Deel 
hoofdstuk 6, paragraaf 25.
903 Dit is de titel van de Septième étude: p. 277-333 van Proudhon's Idée générale de la Révolution 
au XlXe Siècle.
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toekomst aanstaande is. Hij hanteert een mooie vergelijking om nog eens 
duidelijk te maken dat die 'oplossing' ook echt nodig en gerechtvaardigd 
is. Iedereen weet, zo stelt hij904 dat de heersende macht (le 
gouvernement) zich al weer enige tijd uit het geestelijke, uit de wereld 
van de religie heeft teruggetrokken. Het is al enige tijd ehkel en alleen 
aan het individu om zelf te bepalen wat het - zo al iets - ten behoeve van 
zijn zielheil denkt te moeten ondernemen. Hoe vreemd, zo Proudhon, dat 
de heerser zich om mijn zieleheil niet langer bekommert, maar nog wel 
steeds meent zich met mijn wereldlijk heil te moeten bemoeien! Wat een 
onzin dat een centrale macht mij wetten oplegt, terwijl ik prima in staat 
ben om mij zelf, via het medium contract, de wet te stellen. Het moet 
eens voor altijd gedaan zijn met iedere vorm van gouvernement: voor een 
door een Staat uitgeoefende heerschappij is in de economische orde 
hoegenaamd geen plaats meer. Alles, werkelijk alles is aan individuen of 
verenigingen van individuen en de tussen hen vrijwillig tot stand te 
brengen contractuele samenwerking over te laten, of het nu om religie905, 
administratie en politie905, scholing907, of de realisatie van publieke 
werken908 gaat.

De Revolutie van de 19e eeuw zal bestaan, zo meent en hoopt 
Proudhon, in de vervanging van de oude politieke door een nieuwe, zuiver 
economische orde. Als de omwenteling waarbij alle relaties tussen mensen 
en groepen mensen opnieuw worden gedefinieerd in termen van 
contracten, als deze revolutie zich eenmaal over de naties van de aarde 
verspreidt, dan valt overal de dwingende staatsmacht weg.909 Het is dan 
gedaan met onderdrukking van de volkeren door middel van belastingen, 
wetten, bemoeizuchtige ambtenaren, politieknuppels en wat dies meer zij, 
en er komt - zeker zo belangrijk - op slag een einde aan de door staten 
opgeroepen en door staten in gang gehouden onderlinge haat en 
oorlogvoering tussen de volkeren van de wereld. Het hele op staten

904 Op p. 303-304 van Proudhon's Idée générale is een prachtig stukje retoriek te vinden, dat ik de 
lezer niet wil onthouden: "Croyez ou ne croyez pas, adorez ou n'adorez rien, c'est ad libitum. Le 
Gouvernement s'est décidé a ne plus intervenir dans les affaires de conscience. Or, de deux choses 
1'une: ou le Gouvernement, en faisant ce sacrifice d'initiative, est tombé dans une erreur grave, ou 
bien il a voulu faire un pas en arrière et nous donner un premier gage de sa retraite. Pourquoi, en 
effet, si le Gouvernement ne se croit pas le droit de nous imposer la religion, prétendrait-il 
davantage nous imposer la loi? Pourquoi, non content de cette autorité de législation, exercerait-il 
encore une autorité de justice? Pourquoi une autorité de police? Pourquoi enfin une autorité 
administrative?... Quoil le Gouvernement nous abandonne la direction de nos ames, la partie la 
plus précieuse de notre être, du gouvernement de laquelle dépend entièrement, avec notre 
bonheur dans l'autre vie, l'ordre en celle-ci; et dès qu'il s'agit de nos intéréts matériels, affaires de 
commerce, rapports de bon voisinage, les choses les plus viles, le Pouvoir se montre, il intervient. 
Le Pouvoir est comme la sen/ante du curé, il laisse l'ame au démon: ce qu'il veut, c'est le corps. 
Pourvu qu'il ait la main dans nos bourses, il se moque de nos pensées. Ignominie! Ne pouvons- 
nous administrer nos biens, régler nos comptes, transiger nos différends, pourvoir a nos intéréts 
communs, tout aussi bien, au moins que nous pouvons veiller a notre salut et soigner nos ames? 
Qu'avons-nous affaire et de la législation de l'État, et de la justice de l'État, et de la police de l'Etat, 
et de l’administration de l'Etat, plus que de la religion de l'Etat? Quelle raison, quel prétexte l'État 
fournit-il de cette exception a la liberté locale et individuelle?"
905 Proudhon, Idée générale de la Révolution au XlXe Siècle, p. 294.
906 Op. cit., p. 316.
907 Op. cit., p. 317
908 Op. cit., p. 321.
909 Zie voor deze alinea p. 326-333‘van het op. cit.
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gebaseerde internationale bouwwerk, zo nog altijd Proudhon, verdwijnt: 
er is geen diplomatie meer, geen douane, geen leger en geen vloot; er 
bestaan alleen nog contractuele relaties, en wel tussen individuen en 
groepen van individuen, welke nationaliteit ze ook hebben. Natie en 
vaderland in politieke zin gaan ten onder; wat blijft is de natie als niet 
meer en niet minder dan een verbondenheid in taal, met de daarbij 
horende literatuur en denkwijzen. De droom van Saint-Pierre910 is bij 
Proudhon plots een nabije realiteit: een vreedzame wereld, een 
onmogelijkheid in een politieke orde, een wens die de religie nooit heeft 
weten te verwezenlijken, zij wordt door de economische revolutie wel 
degelijk tot stand gebracht: la République universelle, la révolution 
économique I'accomplira.911

7. Een eind weegs met Proudhon
De droom van Proudhon is niet uitgekomen, zo weten we. Het heeft in 
onze tegenwoordige tijd geen zin om in zijn voetspoor maar wat voort te 
dromen, los van de werkelijke verhoudingen. Toch: Proudhon's 
overtuiging dat we in ons samenleven van heerschappij af moeten zien te 
komen, is wel degelijk zeer waardevol. Volgens mij is er een redelijke 
kans om een aantal van onze democratische organen zonder al te veel 
problemen zó om te vormen dat de moderne corporaties die sowieso ons 
leven bepalen, in de politiek eindelijk een passende rol te vervullen 
krijgen, een rol, let wel, die niet zal bestaan in het vestigen van 
heerschappij door een oppermachtige corporatie dan wel coalitie van 
corporaties, maar in een redelijke belangenbehartiging in het teken van 
het meedenken. Een poging wil ik doen om in een kort bestek een indruk 
te geven van de richting waarin we volgens mij onze staatsinstellingen 
zouden kunnen verbeteren, wel wetend dat adequate uitwerking van mijn 
gedachten een apart boek zou vergen.

8. Ons huidige 'regeringsbestel' schiet overduidelijk tekort
De belangrijkste hoogste staatsorganen in ons land zijn de Tweede 
Kamer, de Eerste Kamer, en de Ministeries. Het is reeds lange tijd 
gebruikelijk dat wetten op instigatie van een minister, of van het college 
van ministers, door de Ministeries worden voorbereid, en vervolgens eerst 
aan de Tweede, en daarna aan de Eerste Kamer ter goedkeuring worden 
voorgelegd. Een enkele keer maakt de Tweede Kamer gebruik van haar 
recht om zelf een wet voor te stellen. De ambtenaren van de Ministeries, 
de ministers en ook de kamerleden die met een bepaald dossier zijn 
belast, worden in de wandelgangen ('de lobby') zowel tijdens de 
voorbereiding van een wetsvoorstel als tijdens de kamerbehandeling 
bewerkt door belanghebbende corporaties. Het komt, daarbij, steeds 
vaker voor dat ministers, ambtenaren en kamerleden tijdens de

910 De verwijzing naar Saint-Pierre bij Proudhon op p. 327 van het op. cit.
911 Het volledige citaat, p. 328 van het op. cit., luidt als volgt: "Ce qu'aucune monarchie, pas 
même celle des césars, n'a donc su obtenir; ce que le christianisme, résumé des anciens cultes, a 
été impuissant a produire, la République universelle, la révolution économique l'accomplira: elle ne 
peut pas ne pas l'accomplir "
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voorbereiding van een wetsvoorstel vanuit zichzelf die corporaties die door 
voorgenomen wetgeving geraakt kunnen worden, gaan consulteren. Noch 
lobbywerk, noch consultatierondes zijn vreemd in een samenleving als de 
onze, die toch in wezen 'corporatief' is. Het enige probleem - en het is 
een reuzegroot probleem! - is dat het lobbywerk en de consultaties 
plaatsvinden in het schemerduister. Publiek en pers hebben geen zicht op 
wat er gebeurt, tenzij één van de gesprekspartners iets denkt te kunnen 
winnen door geselecteerde informatie naar de pers te 'lekken'. De Tweede 
Kamer, ooit gedacht als een parlement waarin onafhankelijke, 
vermogende burgerheren zich door de kracht van argumenten zouden 
laten leiden bij het realiseren van het landsbelang, zij staat, als geheel 
genomen, bij de totstandkoming van de meeste wetten buiten spel. De 
zogeheten 'regeringspartijen' laten de in een bepaald dossier 
gespecialiseerde leden van hun eigen fractie immers vrijwel al het werk 
doen, en tegen de tijd dat er gestemd moet worden, heerst doorgaans 
een ijzeren 'fractiediscipline' die er voor zorgt dat wetsvoorstellen van de 
regeringspartijen daadwerkelijk door de Kamer komen. Soms vinden nog 
wel pittige discussies plaats, in commissies of in de kamer, waarbij met 
name de fractiespecialisten van regering én oppositie uitputtend ingaan op 
de details van een voorgestelde wet, maar dergelijke, bijna ambtelijke 
discussies passen eerder op een Ministerie dan in de 
volksvertegenwoordiging. De Eerste Kamer, die wetsvoorstellen behoort 
te toetsen, raakt er steeds meer aan gewend om, net als de Tweede, 
partijpolitieke overwegingen te laten prevaleren boven de vraag of 
voorgestelde wetten eigenlijk wel deugen. Geen fraai beeld.

9. De Tweede Kamer kan worden hervormd tot een echt parlement
Laten we ons eens voorstellen dat de Tweede Kamer weer een plaats 
wordt waar nette mensen met elkaar converseren over de hoofdlijnen van 
in het land noodzakelijke wetgeving. Om dat mogelijk te maken dienen de 
kamerleden weer, net al vroeger, te worden gekozen als individuen: als 
onafhankelijke personen die een district vertegenwoordigen. Het moet 
kamerleden verboden zijn om enige last van in het eigen district 
dominante steden, regio's of bedrijven te aanvaarden, en ook ruggespraak 
met deze en vergelijkbare instanties is niet toegestaan. De leden van de 
Tweede Kamer worden geacht het Algemeen Belang zo zuiver mogelijk te 
dienen, zij het ook dat zij bij hun overwegingen, ieder voor zich, de 
werkelijkheid van hun district in zekere zin als toetssteen voor 
haalbaarheid en wenselijkheid van wetgeving zullen hanteren, wat ook 
legitiem is. Let wel: ook'last' van of'ruggespraak' met enig partij- of 
factieapparaat zal leden van de vernieuwde Tweede Kamer verboden zijn; 
wie op welke partijbinding dan ook betrapt wordt, verliest direct zijn zetel.

De Tweede Kamer zoals ik mij die voorstel is enkel nog 
kaderstellend. Zij maakt alleen nog wetten op hoofdlijnen: kaderwetten. 
Die kaderwetten kunnen steeds met eenvoudige meerderheid worden 
aangenomen; de helft van het aantal stemmen plus één volstaat om een 
kaderwet naar de volgende fase te helpen.



320

10. De kern van een hervorming: instelling van een Derde Kamer
Door de Tweede Kamer eenmaal aangenomen kaderwetten worden in de 
toekomst, zo stel ik mij voor, nader ingevuld door ambtenaren, die 
daartoe met alle door de wet mogelijk gemaakte corporaties, gemeenten 
en overige belanghebbenden overleggen. Dit overleg vindt niet langer 
plaats in het schemerduister, maar in een nieuw in te stellen Derde 
Kamer, gesitueerd in het gebouw van de volksvertegenwoordiging. De 
Derde Kamer kent geen gekozen leden en ook geen vaste samenstelling; 
de kaderwetten die moeten worden ingevuld, bepalen welke ambtenaren, 
corporaties en andere gesprekspartners op enig moment in de 
vergaderzaal bijeen komen om met elkaar over nadere invulling na te 
denken.

De instelling van een Derde Kamer bewerkt niets anders - ik hecht 
er aan om dit sterk te benadrukken - dan een formalisering van 
bestaande lobby- en consultatiepraktijken, maar dan wel op zodanige 
wijze, dat deze praktijken voortaan publiekelijk plaatsvinden. De 
agenda's, zittingen, handelingen en besluiten van de Derde Kamer worden 
namelijk net als die van de Tweede en Eerste Kamer openbaar.

Overigens, let wel: in de Derde Kamer zullen ontegenzeggelijk de 
wat grotere door wetgeving geraakte corporaties het nadrukkelijkst 
aanwezig zijn. Toch zal alle regelgeving die raakt aan de 
levensomstandigheden van een redelijk aantal individuen, in de Kamer 
ook nadrukkelijk aan vertegenwoordigingen van die individuen worden 
voorgelegd, zelfs al betekent dit, dat de totstandkoming van zo'n 
vertegenwoordiging door het ambtenarenapparaat nadrukkelijk 
gestimuleerd moet worden. Het is belangrijk om dit alles op te merken, 
want enigszins georganiseerde individuen krijgen in de Derde Kamer de 
gelegenheid om echt mee te denken tijdens de invulling van kaderwetten; 
een hele verbetering, zo lijkt mij, ten opzichte van bestaande praktijken, 
waarin individuele burgers of hun vertegenwoordigingen pas op het 
moment dat wet- en regelgeving al zo goed als rond is, enige gelegenheid 
tot zogenaamde 'inspraak' krijgen.

In de Derde Kamer kunnen overigens, zo merk ik tot slot van deze 
paragraaf volledigheidshalve op, de vele adviesraden en -colleges opgaan 
die momenteel aan de diverse Ministeries en aan de regering hangen.

11. Corporaties op weg naar overeenstemming
Omdat de Derde Kamer geen gekozen leden kent, is voor alle belangrijke 
beslissingen volstrekte eenparigheid van stemmen vereist. De regels, 
voorschriften en wat dies meer zij die volgens de Kamer een kaderwet 
naar behoren invullen, zij kunnen dus alleen bij 'algemene consensus' 
worden doorgegeven aan het volgende orgaan in de wetgevingsketen: de 
Eerste Kamer.

De eis van eenparigheid van stemmen is in mijn ogen van 
fundamenteel belang om een goede werking van de Derde Kamer te 
garanderen. Deze eis dwingt corporaties met de meest uiteenlopende 
belangen namelijk om net zo lang over invulling van een gegeven kader
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met elkaar mee te denken, totdat volstrekte overeenstemming oftewel
symphronesis is bereikt.

12. Tawney's functionele benadering helpt hebzucht matigen
Om daadwerkelijk met elkaar tot overeenstemming te kunnen geraken, 
moeten corporaties in staat zijn om zich in eikaars positie te verplaatsen. 
Hiertoe biedt Tawney handvatten. Als alle corporaties in de Derde Kamer 
bereid zijn om zich in te denken in het grotere geheel van de 
samenleving, een geheel dat alleen kan voortbestaan als ieder collectief 
lichaam zijn functie912 naar behoren kan uitoefenen, dan komt vanzelf de 
vraag op: 'wat hebben de andere corporaties eigenlijk voor uitoefening 
van hun functies nodig?'. Langs deze weg wordt in iedere corporatie die 
aan het wetgevingsproces mag deelnemen de collectieve hebzucht 
gematigd.

13. Hervorming van de Eerste Kamer
Via de Derde Kamer worden alle mogelijke corporaties van tijd tot tijd 
gedwongen om, rond de invulling van een bepaalde kaderwet, het eigen 
ethos te relativeren en samen met andere corporaties een nieuw en hoger 
ethos te realiseren. Als het meezit, ligt dit hogere ethos dicht bij dat van 
de natie als geheel. Is dit niet het geval, maar hebben de over een 
kaderwet delibererende corporaties door middel van ordinaire koehandel 
een wel heel 'apart' ethos tot stand gebracht, dan kan en moet de Eerste 
Kamer ingrijpen. De Eerste Kamer namelijk is het orgaan dat er onder 
meer op toeziet, dat geen al te bijzondere wetgeving tot stand komt: 
wetgeving die weliswaar een aantal corporaties voordeel verschaft, maar 
de natie als geheel schade berokkend. Kort en goed: de Eerste Kamer is 
het orgaan in het staatsbestel dat er bij uitstek op toeziet dat geen enkele 
corporatie of coalitie van corporaties tot een dwingeland kan uitgroeien.
De Eerste Kamer voorkomt met andere woorden het ontstaan van 
heerschappij.

De Eerste Kamer bestaat uit wijze mannen en vrouwen die voor het 
leven gekozen worden. De Eerste Kamer toetst iedere combinatie 
('pakket') van een door de Tweede Kamer opgestelde kaderwet met de 
daarbij door de Derde Kamer voorgestelde uitwerking. Die toetsing is 
vierledig. Ten eerste stelt de Eerste Kamer bij ieder wetspakket vast of 
kader en regulering daadwerkelijk op elkaar aansluiten. Ten tweede 
onderzoekt zij of er geen juridische fouten zijn gemaakt. Ten derde toetst 
zij of geen onbedoelde, door Tweede en Derde Kamer niet gesignaleerde 
kwalijke neveneffecten van de nieuwe wetgeving uitgaan. Ten slotte - ten 
vierde -  bekijkt de Eerste Kamer of de Derde Kamer met haar voorstellen 
niet op ongeoorloofde wijze de bijzondere belangen van bepaalde 
corporaties ten koste van de samenleving als geheel wil doordrukken.

De Eerste Kamer heeft een aantal opties. Zij kan, als tweederde 
meerderheid van de Kamer alles in orde bevindt, het pakket 'voor

912 Zie voor Tawney's pleidooi voor een denken in termen van 'functie' het Tweede Deel, hoofdstuk 
1, de paragrafen 13, 27, 28.
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akkoord' verklaren, waarna het kracht van wet krijgt. Als er iets niet klopt 
- als minder dan tweederde van de Eerste Kamer meent dat alles in orde 
is - worden andere wegen bewandeld. Sluit regulering naar de zin van de 
Eerste Kamer niet voldoende aan bij het kader, dan gaat het wetspakket 
retour aan de Derde Kamer, met een verzoek om naar beste inzicht 
verbeteringen aan te brengen. Zijn juridische fouten gemaakt, dan gaat 
het pakket retour naar Tweede of Derde Kamer, afhankelijk van de natuur 
van de fouten, met de vraag om, nadat door de Eerste Kamer uitgespelde 
wijzigingen zijn doorgevoerd, het pakket opnieuw in te dienen.
Constateert de Eerste Kamer onbedoelde neveneffecten, dan wordt een 
openbaar functionerende commissie van de drie kamers samengesteld 
met het oog op reparaties, die zowel in wijziging van de kaderwet, 
aanpassingen van de regulering, of aanvullende wetgeving kunnen 
bestaan. Is de Eerste Kamer van oordeel dat de Derde Kamer te zeer de 
bevoorrechting van bepaalde corporaties heeft bewerkt, dan worden de 
voorliggende adviezen van de Derde Kamer vernietigd, en wordt een 
openbare commissie van de drie kamers ingesteld om tot een beter 
resultaat te komen. Komt een wetspakket dat hetzij retour is gegaan, 
hetzij in commissie is gegeven, gewijzigd terug in de Eerste Kamer, dan 
kan de Kamer het alleen nog met tweederde meerderheid aannemen; 
wordt die meerderheid niet gevonden, dan is het pakket verworpen.

De leden der Eerste Kamer toetsen in zekere zin ieder ingeleverd 
wetspakket aan de vraag of daarin wel aan alle mogelijke corporaties 
zoveel mogelijk recht wordt gedaan, met andere woorden: de Eerste 
Kamer toetst of het wetspakket alle mogelijke corporaties wel naar 
behoren functioneren laat. Uiteraard zal het in veel gevallen niet mogelijk 
blijken om aan het functioneren van werkelijk alle corporaties recht te 
doen. De Eerste Kamer moet er in dergelijke gevallen op toezien dat 
alleen voorrang wordt verleend aan die corporaties, die het sterkst het 
moderne levensideaal dragen. In conflictgevallen laat de Eerste Kamer 
daartoe alleen die collectieven prevaleren, die er het best en 
nadrukkelijkst toe bijdragen dat in de brede volksmassa zoveel mogelijk 
individuen hun vermogens zo goed mogelijk kunnen ontplooiien, zonder 
daarbij anderen te verdrukken ofte overheersen.

14. Drie controleraden: Raad van State, Rekenraad, Ombudsraad
De Eerste Kamer leunt bij haar werk op een drietal onafhankelijke 
instanties, die zowel de drie kamers als het ambtenarenapparaat in den 
brede controleren: de Raad van State, de Rekenraad (de huidige 
'rekenkamer') en de Ombudsraad. Als wetgeving eenmaal goedgekeurd is, 
kunnen burgers, corporaties en andere belanghebbenden met klachten bij 
deze Controleraden terecht.

De Raad van State neemt klachten van burgers, kamerleden, of 
corporaties over alle mogelijke juridische fouten in het proces van 
wetgeving en in de tenuitvoeringlegging van wetten in behandeling. De 
Rekenkamer behandelt klachten over de oneigenlijke inzet van middelen. 
De Ombudskamer buigt zich over klachten die ofwel kwalijke
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neveneffecten van wetgeving betreffen, ofwel ongeoorloofde 
bevoorrechting van bepaalde corporaties.

De bevindingen van de drie controleraden zijn niet vrijblijvend: 
geconstateerde onregelmatigheden moeten door ambtenaren en bevoegde 
Kamers binnen een redelijke termijn worden rechtgetrokken.

15. Naar een uitvoerende macht die geen 'regering' meer is
In het hervormde politieke bestel hoeft geen plaats meer voor een 
'regering' in de zin van een 'heersende macht' te worden ingeruimd. Maar 
let wel: na hervorming van het staatsbestel blijven wel degelijk 
'verkeersregelaars' nodig, dat wil zeggen: met leidinggevende 
bevoegdheden toebedeelde figuren, die er voor zorgen dat het 
Driekamerstelsel zo wrijvingsloos mogelijk functioneert, en dat eenmaal 
besloten wetgeving ten uitvoer wordt gelegd. Of de bedoelde 
functionarissen zich nu met vertrouwde benamingen als 'minister', 
'minster-president' of zelfs 'koning' zullen tooien of niet, doet er feitelijk 
niet toe; waar het om gaat, is dat zij zich dienend ('ministerieel') tot de 
Kamers en Raden verhouden.

Essentieel bij de tenuitvoerlegging van eenmaal besloten wetgeving, 
is dat de 'uitvoerende macht' zich niet in een ouderwets heerserkleed 
hijst, en zogenaamd 'in beton gegoten' regels op dwingende of zelfs maar 
bevoogdende gaat uitvoeren en handhaven. Neen: de uitvoerende macht 
zal in het staatsbestel van de toekomst een beroep doen op individuen en 
corporaties om, meedenkend, steeds te handelen in de geest van een wet, 
en niet naar de letter. De rechterlijke macht kan en zal dit 'meedenken' 
mede mogelijk maken, en wel door wetten niet te beschouwen als 
'instrumenten die bedoeld zijn om een orde op te leggen', maar als het 
gereedschap dat mensen nu eenmaal nodig hebben om hun samenleving 
in voortdurend gesprek met elkaar zo rechtvaardig mogelijk in te 
richten.913

16. Hervorming van Den Haag, de EU, en Nederlandse regio's
Vertoont de nationale politiek in de ogen van veel burgers op dit moment, 
vanwege alle schimmige bewegingen achter de schermen, een zeker 
'democratisch tekort', als het om Europa gaat neemt dat tekort 
reusachtige proporties aan. Dit immers laat de Europese Unie zien: 
regeringsleiders en minsters die in achterkamertjes van alles ritselen en 
regelen, onbekommerd om een zogenaamd 'europarlement' dat goeddeels 
tandeloos is, en nog veel meer dan nationale volksvertegenwoordigingen 
door lobbyisten wordt bespeeld. Ik denk dat het democratisch tekort van 
Europa kan worden opgelost door het stelsel dat ik zojuist voor de 
Nederlandse politiek heb uitgewerkt in alle unielanden door te voeren, en

913 Over het recht in deze zin: zie Ernst Hirsch Ballin, Law, Justice and the Individual. Thomas More 
Lecture 2011 (Leiden & Boston, 2011). Zie in het bijzonder p. 13 en verder, met op p. 19 Hirsch 
Ballin's conclusie dat "the law" is "something other than an instrument for imposing order", en dat 
"doing right must always mean doing right to people", hetgeen betekent dat naast de wettelijke 
regels ook altijd een aantal fundamentele vragen gehanteerd moeten worden, waaronder de vraag 
of de regels bijdragen aan een rechtvaardige samenleving.
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daarbij tegelijkertijd de Europese centrale overheid in Brussel iets nader 
vorm te geven. De centrale overheid in Brussel, zo stel ik me voor, zal, 
net als de unielanden, de beschikking krijgen over een Eerste en een 
Tweede Kamer, maar niet over een Derde Kamer. Mij lijkt het vrij 
essentieel namelijk, om de uitwerking van op centraal Europees niveau 
vastgestelde kaderwetten in richtlijnen en regels in alle gevallen terug te 
brengen naar het nationale niveau van de unielanden. Europa vaardigt, 
met andere woorden, geen enkele richtlijn of regel meer uit die voor de 
hele unie geldt, hetgeen, gezien de grote nationale verschillen, ook 
eigenlijk niet kan; Europa stelt voortaan alleen nog kaders voor, die door 
de unielanden nader worden ingevuld.

Ik stel me voor dat een echte Europese Tweede Kamer, met per 
district gekozen individuele leden, werkend zonder 'last of ruggespraak', 
en zonder inmenging van 'regeringsleiders' of'ministers' kaderwetten 
stelt, die vervolgens op nationaal niveau worden uitgewerkt: door de 
diverse Derde Kamers van de landen van de Unie.914 Als alle Derde 
Kamers met hun werk klaar zijn, worden hun voorstellen getoetst door 
zowel de Eerste Kamers van de betrokken landen, als door een nieuw te 
vormen, Europese Eerste Kamer. Lobby- en consultatiepraktijken 
verplaatsen zich op deze wijze van het oncontroleerbare niveau van de 
hele unie terug naar de landen, waar ze, in handelingen van de 
respectieve Derde Kamers, door de bevolking in alle openbaarheid te 
volgen zijn.

Zoals het nieuwe institutionele model met Drie Kamers in Den Haag 
betrekkelijk eenvoudig kan worden verknoopt met een hoger niveau als 
dat van de Europese Unie, zo kan het Haagse ook eenvoudig met een 
lager niveau worden verbonden. Het is, wat dat lagere niveau betreft, 
mijns inziens denkbaar dat de Nederlandse provincies worden opgeheven, 
en worden vervangen door een nieuw, onder de tegenwoordige 
omstandigheden zinvoller, bestuursniveau: dat van economisch en 
cultureel samenhangende 'regio's'. Zouden de Nederlandse regio's met 
een vergelijkbaar stelsel van drie Kamers gaan werken als Den Haag, dan 
zou de Haagse Tweede Kamer in bepaalde gevallen kaderwetten kunnen 
aannemen die niet op nationaal niveau, door de nationale Derde Kamer, 
moeten worden ingevuld, maar op regionaal niveau: door regionale Derde 
Kamers. Om in een dergelijk geval een wetspakket te bekrachtigen, zou 
geslaagde toetsing door de Eerste Kamers van de regio's, zowel als door 
de nationale Eerste Kamer, vereist zijn.

17. Het politiek organisatiemodel is te vertalen naar corporaties
Mogelijk is het hervormde institutionele kader dat ik voor de Nederlandse 
politiek heb geschetst, eenvoudig in het bestuur van corporaties na te 
bootsen. Ik stel mij dat ongeveer als volgt voor. Wat nu het

914 Op het moment dat de Europese Tweede Kamer een kaderwet heeft aangenomen, zoveel zal 
duidelijk zijn, staat de Tweede Kamer van een unieland buiten spel; de Derde en Eerste Kamer van 
datzelfde land evenwel krijgen in de invulling van die kaderwet wel degelijk een welomschrevene, 
voor het eigen volk glasheldere rol.
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'managementteam' van een corporatie heet, stelt, als een soort van 
'Tweede Kamer', alleen nog maar kaders. De afdelingen binnen de 
organisatie vertalen die kaders zelf, in contact met andere afdelingen, met 
klanten, met eventuele corporatieve partners en met leveranciers, naar 
hanteerbare regels. Van buitenaf bezien opereren de afdelingen, tezamen 
genomen, als een soort van 'Derde Kamer' van de corporatie. Het 
werkelijk meedenken van professionals, in hun afdelingen, over de 
invulling van door de leiding gestelde kaders, lijkt mij heel wat zinvoller 
dan het vrij machteloze 'meebewegen met management' dat zo 
kenmerkend is voor de meeste 'medezeggenschapsraden' die momenteel 
in veel grotere corporaties bestaan. Om het model compleet te maken: 
door de leiding van een corporatie voorgestelde kaders krijgen, met de 
door professionals van de werkvloer voorgestelde nadere invulling, pas 
kracht van werking na toetsing door wat nu doorgaans de 'Raad van 
Bestuur' van de corporatie heet; die Raad gaat dus als een soort van 
'Eerste Kamer' functioneren.

18. Hervorming van het politiek bestel lost vele problemen op
De door mij voorgestelde hervorming van ons politiek bestel lost vele 
problemen op, waaronder twee cruciale. Met het anachronisme van 
'regerende' ('heersende') partijen, ja met het anachronisme van een 
'regering' als 'heersende macht' rekent mijn model eens en voor altijd af. 
Een tweede hoofdprobleem dat mijn hervormingsvoorstel helpt oplossen is 
dat van in het verborgene met elkaar wedijverende coporaties. Daar ga ik 
nog even nader op in, 'het verborgene' en 'wedijver' van elkaar 
loskoppelend.

De Britse staatsman Bryce gaf reeds rond 1900 aan dat iedere 
belanghebbende, of het nu een individu of corporatie betreft, bij de 
totstandkoming van wetten in de gelegenheid zou moeten zijn om voor 
zijn belangen op te komen.915 Belangenbehartiging in het schemerduister 
evenwel916 is een probleem: in het verborgene gaat belangenbehartiging 
al snel over in corruptie van de meest krasse soort. Mijn voorstel om aan 
belangenbehartiging in het schemerduister een einde te maken is 
kinderlijk eenvoudig: trek bestaande lobby- en consultatiepraktijken in het 
openbaar; maak ze voor pers en publiek zichtbaar in wat ik een 'Derde 
Kamer' noem.

Dan de wedijver tussen corporaties, waarvan in het tweede deel 
sprake was917: die meen ik opgelost te hebben, door van alle corporaties 
die in de Derde Kamer voor de invulling van een bepaalde kaderwet 
samenkomen, te eisen dat zij eindvoorstellen met eenparigheid van 
stemmen aannemen. De corporaties zien zich door deze eis gedwongen 
om de onderlinge wedijver zo ver te laten rusten, dat zij, met elkaar 
meedenkend, tot volledige overeenstemming kunnen komen. Het is 
natuurlijk zeer wel mogelijk, zo gaf ik al aan, dat dit proces niet loopt

915 Zie het Tweede Deel, hoofdstuk 1, paragraaf 7.
916 Zie het Tweede Deel, hoofdstuk 1, paragraaf 9.
917 Zie het Tweede Deel, hoofdstuk 1, paragraaf 25 en verder
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zoals het hoort. De rond een kaderwet verzamelde corporaties zouden 
kunnen besluiten, bijvoorbeeld, om elkaar bij eenparigheid van stemmen 
allerlei voorrechten toe te spelen, die het makkelijker maken om in 
wedijver met andere, niet in de lopende wetgeving betrokken corporaties, 
de overhand te behalen. Als zoiets gebeurt, kan en zal de Eerste Kamer, 
het oog gericht op het algemeen belang, de perfide voorstellen van de 
corporaties vernietigen, en, om herhaling te voorkomen, nadere invulling 
van de kaderwet in handen geven van een commissie waarin alle drie de 
kamers vertegenwoordigd zijn. Kort en goed: mijn hervormd bestel geeft 
alle ruimte aan een redelijke belangenbehartiging door corporaties, maar 
biedt hoegenaamd geen plaats meer aan welke vorm van heerszucht dan 
ook.
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HOOFDSTUK 10
Al te scherpe klassentegenstellingen verdwijnen als we onze 
middenklassenmaatschappij op meedenken gronden

1. Drie op te lossen problemen
In de eerste twee delen van mijn vertoog heb ik drie problemen 
geconstateerd: 1) een door materiële volksverheffing in de jaren '50 en 
'60 van de vorige eeuw verregaand gerealiseerde 
middenklassenmaatschappij wordt sinds 1970 door een groeiende 
tegenstelling tussen 'hoger' en 'lager' opgeleiden in gevaar gebracht; 2) 
corporaties bepalen wat in onze samenleving gebeurt, en dit niet op 
controleerbare wijze in het openbaar, maar in het schemerduister van de 
lobby; 3) corporaties in het algemeen en professies in het bijzonder zijn 
gesloten bolwerken van collectieve hebzucht geworden. Voor de twee 
laatstgenoemde problemen heb ik inmiddels, in de voorgaande twee 
hoofdstukken, oplossingen voorgesteld. Voor het probleem van de 
groeiende klassentegenstelling zal ik in dit laatste hoofdstuk een oplossing 
aandragen, - in het teken van het meedenken, uiteraard.

2. Reprise: twee klassen tegenover elkaar
Hoe zat het ook alweer met de groeiende maatschappelijke tweedeling? In 
het eerste918 en tweede919 deel van mijn vertoog heb ik, voor de 
Verenigde Staten van na 1970, door Robert Reich en Richard Florida 
geïnspireerde klassenschema's opgesteld, waarin opleidingsniveau en de 
mate van in het werk genoten zelfstandigheid bepaalden of iemand 
behoorde tot de 'hogere' klasse, dan wel tot de 'lagere' klasse. Tegenover 
elkaar, zo roep ik nog eens in herinnering, stond aan de ene kant het 
'hoger opgeleid, zelfstandig werkend dienstpersoneel' dat 'creatief 
dienstverlenend werk' mocht verrichten, en aan de andere kant lager 
opgeleid, ondergeschikt dienstpersoneel', goed voor het leveren van 
'routinematige diensten', tezamen met een restant van de oude klasse 
van 'arbeiders' die in de 'routinematige productie en distributie' werkzaam 
waren. Ik herhaal, bij wijze van referentie, op de volgende pagina nog 
even het Hoofdschema, versie 4c waarin dit alles zichtbaar is gemaakt.

Harold Perkin identificeerde op zeker ogenblik de 'hoger opgeleiden' 
als 'professionals'. Tegen de eenzijdige kwalificering van enkel deze groep 
als 'professionals' maakte ik meteen bezwaar.920 Immers, zo stelde ik, in 
alle samenlevingen van het Westen, is, in ieder mogelijk beroep, 
tegenwoordig de 'professional' dominant. We verwachten professionals 
aan het bed als we ziek zijn, eisen van loodgieter, aannemer en tuinman 
een 'professionele aanpak' en weten zelfs bij het personeel van winkels, 
garages en restaurants nog feilloos 'professionaliteit' van 'amateurisme' te 
onderscheiden. Een 'professional' is, met andere woorden, niets anders

918 Zie in het Eerste Deel: hoofdstuk 5, in het bijzonder paragraaf 8 en verder.
919 Zie in het Tweede Deel: hoofdstuk 1, de paragrafen 20 en 21.
920 Zie voor deze alinea het Tweede Deel, hoofdstuk 1, paragraaf 20.
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dan een 'vakman', in welk beroep hij ook werkzaam is. Aldus redenerend 
kwam ik uit op mijn eigen variant van het Hoofdschema (versie 4d), 
waarin vrijwel alle klassen als 'professionals' worden geduid.

T weedelfng 
(Galbraflh &
MUte)

Klasse-naam Voorbeelden van 
beroepen te cte klasse

Vierslag
(Florida)

{Fr./tXi. schema}

Drieslag
(Reich)

{American
census}

Kapitalisten Grootgrondbezitters;
groothandelaren;
grootindustriëlen

{marchands et 
négocians}

Nieuwe
'hogere,
klasse'

PERKIN's
'PROFES
SIONALS'
stand 1996

Hoger opg&letd, 
zelfstandig 
werkend 
dienst
personeel

(verrichten 
creatief dienst
verlenend 
werk)

Artsen, hoogleraren, 
rechters, advocaten, 
notarissen, hoge 
ambtenaren, hoge 
officieren, 
directeuren, 
ingenieurs, schrijvers, 
kunstenaars

Creative class,
kern

{les professions 
sctentifiques et 
tiberales}

Symbolic
anafysts

^  £arl W  i  W u )w il U 1 1 C l 1 ƒ

technical and 
kindred workers 
+
managers, 
officials and

Hoger geschoold 
ambtelijk, technisch 
m  militair personeel: 
ingenieurs, managers, 
inspecteurs, 
accountants, 
bouwkundigen, 
onderwijzers

Creative class, 
seMI

{Neuer
Mittelstand}

Oude
middenstand

'Shopkeepers' etc {petits
propriétaires}

proprietors}

Lagere
klasse

Lager opgeleid, 
ondergeschikt 
dienst
personeel

(leveren
routinematige
diensten)

Typistes, stenografen
en ander
administratief
personeel;
verpleegsters,
agenten, verkopers,
brandweerlieden,
monteurs,
schoonmaaksters,
horeca-personeel,
bewakers,
telegrafisten, bodes, 
spoorwegwachters, 
conducteurs, 
postbestellers

Service class

{Stehkragen-
proletariat}

In-person
services

{clerical and 
kindred workers 
+
salesworkers
+
service workers, 
except private 
household}

Arbeiders

(werkzaam in 
routinematige 
productie & 
distributie)

Arbeiders in 
fabrieken, mijnen, 
opslag, transport en 
geïndustrialiseerde 
landbouw & veeteelt

Working class

{population
ouvrière & travaux 
de la campagne}

Routine
production
services

Hoofdschema, versie 4c: beroepsklassen in de V.S. 1970-heden, inclusief, lichtgrijs, Perkin's 
'professionals'.
3. Terug naar de 'middenklassenmaatschappij'
Na al hetgeen in dit derde deel inmiddels is verhandeld, durf ik wel te 
stellen dat noch versie 4c, noch versie 4d van mijn Hoofdschema zal
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voldoen om een goed inzicht in de maatschappij van de toekomst te 
geven. Immers: als eenmaal door alle klassen heen iedere werker in zijn 
arbeid met collegae, leidinggevenden en klanten naar hartelust mag 
meedenken -  als, met andere woorden, iedere professional zelfstandig 
werken mag - en bovendien opleidingsniveau geen rol meer speelt, dan 
worden door Reich en Florida geïnspireerde klassenindelingen zinloos. 
Uiteraard verdwijnen 'klassen' in de toekomst niet van het toneel - er 
dient alleen naar een indeling langs andere lijnen dan die van Reich en 
Florida gezocht te worden. Voor zo'n indeling zou ik in eerste instantie 
willen terugvallen op het schema waarin de 'middenklassenmaatschappij' 
van de jaren '50 en '60 goed zichtbaar is gemaakt; een schema dat leunt 
op de historische indelingen van Franse en Duitse denkers, alsmede op de 
Amerikaanse census; zie Hoofdschema, versie 3, dat ik hieronder herhaal.

Grof schöma 
1950

Klasse-naam Voorfe#efetefl vwn fc®ro®pen 
fnde klasse

Prans/thMs
scherm

White Cotlar 
Workers 
{ ët service 
workersy

'Kapitalisten' Kapitalisten: 
Rijke adel & 
Hoge Burgerij 
(haute 
bourgeoisie)

Grootgrondbezitters;
groothandelaren;
grootindustriëlen

marchands et 
négocians

'Midden
klassen'

Burgerij: 
Traditionele 
vrije beroepen 
en staats
dienaren

Artsen, hoogleraren, 
rechters, advocaten, 
notarissen, hoge 
ambtenaren, hoge 
officieren, directeuren, 
ingenieurs, schrijvers, 
kunstenaars

les professions 
scientifiques 
et liberales

Professional, 
technical and 
kindred 
workers 

+
Nieuwe
middenstand:
Hoger
geschoold niet- 
inwonend 
dienst
personeel

Hoger geschoold ambtelijk, 
technisch en militair 
personeel: ingenieurs, 
managers, inspecteurs, 
accountants, bouwkundigen, 
onderwijzers, opzichters

Neuer
Mittelstand Managers, 

officials and

Oude
middenstand

'Shopkeepers' etc petits
propriétaires

proprietors

Lager
geschoold niet- 
inwonend 
dienst
personeel

Typistes, stenografen en 
ander administratief 
personeel; verpleegsters, 
agenten, verkopers, 
brandweerlieden,monteurs, 
schoonmaaksters, horeca- 
personeel, bewakers, 
telegrafisten, bodes, 
spoorwegwachters, 
conducteurs, postbestellers

Stehkragen-
proletariat

Clerical and 
kindred 
workers 
+
Sales-workers
+
{service  
workers, 
except private  
household>

'Arbeiders' Inwonend
dienstpersoneel

Gezellen en knechten; koks, 
meiden, koetsiers, butlers

services
domestiques

Loonarbeiders 
t.b.v. industrie

Arbeiders in fabrieken, 
mijnen, opslag en transport

population
ouvrière

Loonarbeiders 
op het land

Dagloners travaux de la 
campagne

Hoofdschema, versie 3: schema 1950-1970, in het teken der 'middenklassen'
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Dit schema kan vanzelfsprekend niet meer dan een basis zijn; het behoeft 
de nodige aanpassingen. Zo moet 'opleiding' er als factor uit verwijderd 
worden, en kunnen de klassen van 'inwonend dienstpersoneel', 'oude 
middenstand' en 'dagloners' er uit worden afgevoerd, omdat die in de 
tweede helft van de 20e eeuw simpelweg van het toneel verdwenen zijn. 
Het resultaat is onderstaand Voorlopig Hoofdschema 5.

Grof schema 
1950/2050

Voorbeelden van beroepen 
io de klasse, 1950-2056

(‘dasse-rtaam
1950

Frans/Duits
schema

'Kapitalisten' Grootgrondbezitters;
groothandelaren;
grootindustriëlen

Kapitalisten: 
Rijke adel & 
Hoge Burgerij 
{haute 
bourgeoisie)

marchands et 
négocians

'M idden
klassen'

Artsen, hoogleraren, 
rechters, advocaten, 
notarissen, hoge 
ambtenaren, hoge 
officieren, directeuren, 
ingenieurs, schrijvers, 
kunstenaars

Burgerij: 
Traditionele 
vrije beroepen 
en staats
dienaren

les professions 
scientifiques 
et liberales

Ingenieurs, managers, 
inspecteurs, accountants, 
bouwkundigen, 
onderwijzers, opzichters, 
adviseurs, projectleiders, 
etc. [direct in loondienst of 
als 'zelfstandige zonder 
personeel' werkend]

Nieuwe
middenstand:
Hoger
geschoold
niet-inwonend
dienst
personeel

Neuer
Mittelstand

Typistes, stenografen en 
ander administratief 
personeel; verpleegsters, 
agenten, verkopers, 
brandweerlieden, monteurs, 
schoonmaaksters, horeca- 
personeel, bewakers, 
telegrafisten, bodes, 
spoorwegwachters, 
conducteurs, postbestellers

Lager
geschoold
niet-inwonend
dienst
personeel

Stehkragen
proletariat

'Arbeiders' Arbeiders in fabrieken, 
mijnen, opslag, transport, 
en in de geïndustrialiseerde 
landbouw en veeteelt

Loonarbeiders 
t.b.v. industrie 
&
Loonarbeiders 
op het land

population
ouvrière
&
travaux de la 
campagne

Voorlopig hoofdschema, versie 5: op weg naar een projectie voor 2050

4. Op zoek naar een indelingscriterium
Voor het nieuwe, op de toekomst gerichte schema is een nieuw 
indelingscriterium nodig: 'waarom behoort iemand nu juist tot deze, en 
niet tot een andere klasse?', zo willen we weten. Zonder dit criterium 
wordt niet duidelijk waarom het gecorrigeerde klassengebouw van 1950 
überhaupt nog enige geldigheid zou bezitten; zonder dit criterium ook is 
niet duidelijk wat de brede verspreiding van 'meedenken' over alle 
werkenden nu eigenlijk betekent. De vraag is dus, welk criterium én past



331

bij de historisch gegroeide klassen die van 1950 af tot op de huidige dag 
zijn blijven voortbestaan, én recht doet aan de voor de toekomst 
voorziene situatie waarin iedereen, in welke klasse hij zich ook bevindt, 
zal mogen meedenken. Als criterium stel ik voor de 'intensiteit van het 
meedenken' die voor een werknemer uit hoofde van zijn functie 
noodzakelijk is, te gaan hanteren; als we willen bepalen wie in welke 
klasse hoort, gaan we kijken naar de mate waarin iemand vanuit zijn 
functie, al meedenkend, met anderen daadwerkelijk verregaande 
overeenstemming bewerkstelligen moet. Ik leg dat iets nader uit.

5. 'De mate van te bereiken overeenstemming' als criterium
Ik neem aan dat in de toekomst ieder mens tot meedenken en - dus - tot 
het nastreven van overeenstemming geroepen zal zijn. Wel lijkt het mij 
evident dat niet iedereen in dezelfde mate aan dit meedenken invulling zal 
kunnen of willen geven.

Iedere werknemer zal zich in de toekomst in verregaande mate als 
een 'nette mens' kunnen, willen, en moeten gaan gedragen, zoveel is 
zeker, alleen: naarmate hij hoger in het klassegebouw wil stijgen, zal hij 
steeds meer perspectieven dienen in te nemen, en bereid moeten zijn om 
steeds meer van het 'gedoe' te accepteren dat nu eenmaal nodig is om tot 
echte overeenstemming met andersdenkenden van binnen, en vooral ook 
van buiten zijn eigen kring te geraken. Niet iedereen heeft zin in dit 
gedoe; niet iedereen ook is het gegeven om met andersdenkenden echt 
tot overeenstemming te geraken. Vandaar dat het klassengebouw van de 
toekomst ingevuld kan worden aan de hand van de 'mate van 
overeenstemming' die iemand uit hoofde van zijn functie bereiken moet. 
Redenerend van 'onder' naar 'boven' zie ik in dat gebouw onder aan de 
maatschappelijke ladder de mensen staan die zich niet om het bereiken 
van welke overeenstemming dan ook hoeven te bekommeren, en 
bovenaan lieden die verplicht zijn om volledige overeenstemming met 
anderen te realiseren. Tussen deze twee uitersten in bevinden zich twee 
klassen waarvan de leden weliswaar gericht zijn op het meedenkend 
bereiken van overeenstemming, maar die ook redelijk eenvoudig, als die 
overeenstemming niet binnen handbereik blijkt, uit het oogpunt van 
efficiency op 'regels en voorschriften' dan wel 'mandaten' kunnen 
terugvallen.

6. Het klassengebouw van de toekomst
Als ik de door mij voorgestelde klasse-indeling iets nader uitwerk kom ik 
tot de volgende schets van het klassengebouw van de toekomst:

• Het laagst in het gebouw staan de professionals die in een
betrekkelijk kleine kring werken, volgens vaststaande procedures, 
zonder zich om welke overeenstemming dan ook te hoeven 
bekommeren. Dit kan omdat zij niet of nauwelijks met mensen, 
maar met 'dingen' werken. Deze mensen vormen echt de onderste 
klasse; in 1950 heetten zij 'arbeiders', en ik zie geen reden om deze 
benaming door een andere te vervangen.
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• Boven de arbeiders verheft zich de eerste van in totaal drie 
middenklassen. Het gaat hier om een klasse van professionals die 
aan mensen uit de meest verschillende kringen diensten verlenen. 
Deze professionals zijn gehouden om mee te denken met collega's, 
leidinggevenden, en klanten. Belangrijk voor de leden van deze 
klasse is dat zij met de klant mogen meedenken, op zoek naar 
verregaande overeenstemming, maar dat zij zo nodig kunnen 
terugvallen op regels en voorschriften die zowel de klant als de 
professional binden, - regels en voorschriften die de professionals 
overigens, let wel, steeds al meedenkend zelf mede tot stand 
mogen brengen. Wanneer het nodig is om op regels en voorschriften 
terug te vallen? Dat kan zijn omdat het werk onder hoge druk moet 
worden uitgevoerd, en discussies niet mogelijk zijn: in noodsituaties 
bijvoorbeeld, als politie, brandweer of andere nooddiensten direct 
moeten handelen. Het terugvallen op regels en voorschriften kan 
ook nodig zijn omdat de overeenstemming die een professional met 
een klant wil bereiken door die klant niet wordt nagestreefd, 
bijvoorbeeld in het geval dat een agent overweegt of hij wel of niet 
een boete zal uitschrijven en hij door de overtreder onheus wordt 
bejegend, of in het geval dat een onderwijzer ouders maar niet met 
zachte hand zijn klas uit krijgt gewerkt, en zich gedwongen ziet om 
te verwijzen naar het voorschrift'ouders gaan na de bel de gang 
op'. Mensen in deze klasse van professionals willen graag en goed, 
en vooral ook effectief en snel andere mensen een bepaalde vorm 
van ondersteuning oftewel bijstand bieden; ik noem hen dan ook 
'bijstandsverleners'.

• Boven de 'bijstandsverleners' bevindt zich een klasse van lieden, 
belast met het geven van leiding, met coördinatie, met advies, met 
het maken van ontwerpen en met aanverwante zaken. Zij hebben 
het in hun werk nodig om echt verregaande overeenstemming te 
bereiken met alle mensen waarmee zij uit hoofde van hun functie te 
maken krijgen. Wel is het zo, dat zij op grond van een mandaat 
reeds bij een 'behoorlijke mate' van overeenstemming mogen 
doorpakken; zij kunnen iets regelen dus, ook al is nog niet iedereen 
het met de gekozen koers eens. Binnen een mandaat 'regelen' de 
professionals van deze klasse wat er moet gebeuren: zij vormen een 
klasse van 'regelaars'.

• De hoogste middenklasse is de bij uitstek 'conversationele'. In deze 
klasse treffen we de artsen, hoogleraren, ingenieurs, kunstenaars, 
directeuren, en hoge ambtenaren aan die al meedenkend per sé 
volledige overeenstemming moeten bereiken met de mensen 
waarmee zij uit hoofde van hun functie van doen krijgen. Deze 
'conversatoren' kunnen niet terugvallen op voorschriften, regels of 
mandaten, maar moeten zuiver op de kracht van hun honnêteté 
verbindend werken; zij worden geacht overeenstemming uitsluitend 
door middel van conversatie tot stand te brengen, en nooit of te 
nimmer af te dwingen. Pas als overeenstemming echt een feit is, 
kunnen de 'conversatoren' enkele 'regelaars' mandateren om uit te



333
werken wat is overeengekomen. Overigens: tot deze klasse van 
conversationalists behoren ook al die handelaren die zich aan het 
conversationele model van commerce houden.921 

Hieronder heb ik het voorgaande uitgewerkt in een nieuwe, definitieve 
projectie van klassen in het jaar 2050: het Hoofdschema, versie 5.

Grof schema 
1950/7ÖS0

Klasse-naam
2050

Vtoorbcêitten vso beroepen
m de kiassc, 1960-2050

tCtesse-rjawn
195Ö

Irsns/Duits
schema

'Kapitalisten' Grootgrondbezitters;
groothandelaren;
grootindustriëlen

Kapitalisten: 
Rijke adel & 
Hoge Burgerij 
(haute 
bourgeoisie)

marchands et 
négocians

'M idden
klassen'

’Conversatoren' Artsen, hoogleraren, 
rechters, advocaten, 
notarissen, hoge 
ambtenaren, hoge 
officieren, directeuren, 
ingenieurs, schrijvers, 
kunstenaars, handelaren

Burgerij: 
Traditionele 
vrije beroepen 
en staats
dienaren

les professions 
sdentifiques 
et liberales

'Regelaars' Ingenieurs, managers, 
inspecteurs, accountants, 
bouwkundigen, 
onderwijzers, opzichters, 
adviseurs, projectleiders, 
etc. [direct in loondienst of 
als 'zelfstandige zonder 
personeel' werkend]

Nieuwe
middenstand:
Hoger
geschoold
niet-inwonend
dienst
personeel

Neuer
Mittelstand

'Bijstands-
verleners'

Typistes, stenografen en 
ander administratief 
personeel; verpleegsters, 
agenten, verkopers, 
brandweerlieden, monteurs, 
schoonmaaksters, horeca- 
personeel, bewakers, 
telegrafisten, bodes, 
spoorwegwachters, 
conducteurs, postbestellers

Lager
geschoold
niet-inwonend
dienst
personeel

Stehkragen-
protetariat

'Arbeiders' 'Arbeiders' Arbeiders in fabrieken, 
mijnen, opslag, transport, 
en in de geïndustrialiseerde 
landbouw en veeteelt

Loonarbeiders 
t.b.v. industrie 
&
Loonarbeiders 
op het land

population
ouvrière
&
travaux de la 
campagne

Hoofdschema, versie 5: projectie 2050, in het teken van 'meedenkende middenklassen'

7. Meedenken consolideert de middenklassenmaatschappij
Ik realiseer me maar al te goed dat er over het door mij in de toekomst 
geprojecteerde klassenschema nog zeer veel meer te zeggen, en vooral 
ook te bediscussiëren valt, speciaal als het gaat om de precieze redenen 
waarom bepaalde beroepen juist wel of juist niet bij elkaar in een 
bepaalde klasse zouden moeten worden ondergebracht. Hopelijk volgen in 
de toekomst nog veel vruchtbare gedachtenwisselingen, met veel 
verschillende personen en organisaties. Hoe die discussies ook uit mogen

921 Als uiteengezet in dit Derde Deel, hoofdstuk 5, paragraaf 7.
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vallen - voor nu meen ik te mogen afsluiten. Ik heb gedaan namelijk, wat 
ik mij ten doel heb gesteld; heb inzichtelijk gemaakt dat de in de jaren '50 
en '60 van de vorige eeuw op basis van materiële volksverheffing mogelijk 
geworden middenklassenmaatschappij na 1970 weliswaar in toenemende 
mate onder druk is komen te staan, maar toch zonder al te grote 
problemen kan worden hersteld (in de Verenigde Staten) dan wel 
geconsolideerd (in Europa), en wel op basis van een nieuwe, geestelijke 
volksverheffing in het teken van het 'meedenken'. Immers: onder het 
opzicht van een voor alle werkenden in beginsel 'gelijke gelegenheid tot 
meedenken' vallen de na 1970 al te scherp aangezette klasseverschillen 
tussen professionals weg. Ook - en dit is een essentieel punt - is de mate 
waarin een mens echte overeenstemming met anderen kan en wil 
bereiken nu eenmaal niet of nauwelijks van de ene op de andere generatie 
over te dragen; in een op meedenken gebouwde 
middenklassenmaatschappij kan het lidmaatschap van een klasse met 
andere woorden principieel niet van de ene op de andere generatie 
worden overgedragen: iedere generatie opnieuw bepalen individuele 
mensen hoe ver zij in het bereiken van overeenstemming kunnen en 
willen gaan, om vervolgens een beroep te kiezen in een klasse die bij die 
keuze past. Kort en goed: als klassen voortaan in het licht van 
meedenken worden gedefinieerd, en als daarbij daadwerkelijk wordt 
overgegaan tot de in hoofdstuk zeven gesuggereerde vernietiging van de 
diploma-industrie, compleet met de daarbij horende 'heerschappij der 
verdienstelijken', dan komen we uit bij wat ik eerder al suggereerde: de 
realisatie van een op materiële én geestelijke volksverheffing gebaseerde, 
echt klasseloze maatschappij, zo tegen het jaar 2050.

8. Drie opeenvolgende eeuwen, drie maal 'gelijkheid'
Het is tijd om toe te werken naar afsluiting van dit hoofdstuk, en daarmee 
van dit derde deel, ja: van mijn hele vertoog. Ik wil dat doen door middel 
van een korte beschouwing over 'gelijkheid' en de wijze waarop het 
fenomeen 'meedenken' daar in past.

In de 19e eeuw realiseerden de elites van alle Westerse naties 
gelijkheid als 'gelijkheid voor de wet'. In de 20e eeuw sloegen in vrijwel 
ieder land de elites en het gewone volk de handen ineen om materiële 
volksverheffing te realiseren. Met succes: al rond 1960 was gelijkheid als 
'gelijkheid van condities' in vrijwel alle naties verregaand een feit. Welnu: 
de 21e eeuw zal in het teken komen te staan van een door elites en volk 
nog te realiseren geestelijke volksverheffing. De gelijkheid die hiervan het 
resultaat zal zijn, is die van een 'gelijke gelegenheid tot meedenken'. Dat 
is een vorm van gelijkheid overigens, die al enige tijd in de maak is. Als ik 
me niet vergis, raakten de voorhoedes der Westerse naties er namelijk 
reeds kort na 1950 van doordrongen dat'gelijkheid' niet door'gelijkheid 
voor de wet', en ook niet door 'gelijkheid van condities' wordt uitgeput, 
maar dat, in de onstuimig groeiende Westerse dienstenmaatschappijen, 
ten minste nog één vorm van gelijkheid mogelijk én gewenst was: een 
verregaande 'gelijke gelegenheid tot meedenken' namelijk, die in het
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typische jargon van jaren '60 en '70 met de begrippen 'medezeggenschap' 
en 'inspraak' werd ingevuld.922

9. Nieuw: 'gelijkheid' als 'gelijke gelegenheid tot meedenken'
In dit derde deel heb ik enig inzicht proberen te geven in hetgeen 'gelijke 
gelegenheid tot meedenken' in onze 21e eeuw zou kunnen betekenen. Het 
gaat, zoveel zal duidelijk geworden zijn, onder meer om een 'meedenken 
in beschaving' die vorm krijgt op voor iedereen opengestelde 
'universiteiten'; het gaat om het 'meedenken' van professionals met leken 
of amateurs; om het 'meedenken' van professionals over invulling van 
door de leiding gestelde kaders; en ook om het 'meedenken' over 
regelgeving door klanten of burgers die hierdoor geraakt worden. Op het 
niveau van grote sociale verbanden zal 'meedenken' bovendien vorm 
krijgen in het streven van corporaties om met elkaar en met overige 
belanghebbenden volledige overeenstemming te bereiken, in een nieuwe, 
nog in te stellen Derde Kamer van de volksvertegenwoordiging. Verder zal 
in de middenklassenmaatschappij van de toekomst het lidmaatschap van 
een klasse weliswaar bepaald worden door de mate waarin mensen zich 
voor het realiseren van volledige overeenstemming kunnen en willen 
inzetten, maar zal toch principieel iedere werkende, op de bij zijn functie 
passende wijze, wel degelijk tot 'meedenken' geroepen zijn; de 
middenklassenmaatschappij van de toekomst zal met andere woorden 
gegrond zijn op het feit dat ieder mens in zijn werk een 'gelijke 
gelegenheid tot meedenken' wordt gegund. Er staan ons nog heel wat 
goede ontwikkelingen te wachten, denk ik zo.

922 Het zou een apart boek vergen om recht te doen aan de vele pogingen die tussen circa 1960 en 
1980 werden ondernomen om 'medezeggenschap' te organiseren in allerhande instellingen en 
bedrijven die daar, in de regel kampend met nog uit de 19e eeuw daterende hiërarchische 
structuren, volstrekt geen ruimte voor konden of wilden creëeren. In dat boek zou het dan gaan 
over de vertwijfelde roep die na 1945 weerklonk om in het vermolmde, op heerschappij stoelende 
politieke bestel enige ruimte voor het 'meedenken' van gewone burgers te scheppen, een roep die 
al snel afzwakte tot veel te bescheidenen wensen tot enige 'inspraak'. Het bedoelde boek zou mijns 
inziens ruim aandacht moeten besteden aan de fascinerende wijze waarop de voormannen van de 
naar'medezeggenschap' en 'inspraak' strevende voorhoede zich al te gemakkelijk in de bestaande, 
op heerschappij en niet op conversatie gerichte vergaderstructuren lieten voegen, waardoor de 
achterban ai vrij snel letterlijk 'buiten spel' kwam te staan. Het is een boek, dat nog geschreven 
moet worden.
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SUMMARY

A PHILOSOPHY OF CONCURRENCE
The first part of this dissertation sketches how, after the French Revolution, 
social stratification in Western societies developed, culminating in the creation of 
'middle class' or 'white collar' societies in the post-war era. After World War II, 
social position was based solely on individual merit. Since 'merit' was defined by 
the levels of education individuals were able to attain, an education-based 
'meritocracy' came into being. Many a meritocracy gradually evolved into a 
stiffling rule of the well-educated, the United States being a case in point.

The second part of this dissertation demonstrates that modern societies 
are corporate societies, dominated by acquisitive professions lobbying for their 
own interests. The fact that organized professions and other modern 
corporations narrow-mindedly pursue their special interests without any regard 
for the common weal recalls the threat leading ideologues of the French 
Revolution thought medieval corps of the Ancien Régime posed to the general 
interest of the nation.

An excursion into French social and political thought reveals the gradual 
development, between approximately 1600 and 1790 a.D., of the idea that in the 
interest of both the individual Citizen and the nation as a whole, each and every 
'medieval' Corporation ought to be destroyed. The revolutionaries of 1789-1792 
did indeed create a new, 'national' order, free of corporations. Already in 1851 a 
new, more radical order was proposed by Pierre-Joseph Proudhon. According to 
him, individuals harmonize their interests by means of freely agreed upon 
contracts. In a radical departure from revolutionary thinking, Proudhon argued 
that individuals could, by way of contract, combine into all kinds of new 
associations: 'modern corporations' in fact, that were contract parties in their 
own right. Thus, Proudhon tentatively explored the modern corporate order that 
was only just emerging in the wake of the Industrial Revolution.

Based on interpretations of the theory of evolution by Peter Kropotkin, 
George Herbert Mead and Frans de Waal, the third part of this dissertation 
argues that narrow-mindedness can be overcome by cultivating 'fellow-feeling'
(empathy) as well as 'fellow-thinking' (symphronesis). 'Fellow-thinking' is further 
developed: it is shown to be 'concurrence' in the sense of both 'cooperation' and 
'agreement'. For the benefit of individuals striving to concur with as many 
civilized human beings as possible, the old French ideal of the honnête-homme is 
rediscovered. Corporations wanting to concur with as many collective bodies as 
possible are referred to the 'House of Corporations': a proposed new institutional 
link between the House of Commons and the House of Lords. Traditional, 
narrow-minded lobbying ought to be outlawed, and concurrence-driven 'lobbying' 
within the new House of Corporations instituted, instead.

Towards the end of this dissertation, a new way of interpreting social 
stratification is proposed, focusing on the differences between individuals with 
regard to their ability and willingness to concur with each other. It is argued, 
finally, that 'middle class society' should no longer be based on the opportunity 
for those happy few that are able to scale the heights of a nation's educational 
system, but rather on equal opportunity for every man and woman to freely 
concur with his or her co-workers and fellow-citizens, no matter what level of 
education they have attained.
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