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NAAR EEN ZICHTBARE MAAT 
Laat de sirenen zangles nemen! 

 
door Frans Holtkamp 

 
 
 

 
Met zijn Geografie van goed en kwaad wint hij de 
Socrates Wisselbeker voor het beste filosofieboek van 
2006. Het nieuwste boek van Andreas Kinneging De 
onzichtbare Maat, Archeologie van goed en kwaad 
(2020) verdient zeker aandacht.1 Van geografie naar 
archeologie? Dat belooft spitwerk! Dat kan twee kan-
ten op: bodemschatten opgraven of puinruimen. 
Kinneging ambieert beide werkzaamheden. Hij door-
denkt, naar eigen zeggen, de Verlichting en de Ro-
mantiek tot op hun uiterste consequenties. Daarna 
gaan ze op de schop. 

Hij zou ze het liefst als uiterst gevaarlijke mens- en wereldbeschouwingen afser-
veren en vervangen door het gedachtegoed van de Europese Traditie. Kan ik 
daarmee instemmen? 
 
Doorwrocht 
De onzichtbare Maat is vijf centimeter dik, telt ruim zeshonderd bladzijden en heeft 
als omslagbeeld een detail van Effetti del buon governo in città (Ambrogio Lorenzetti, 
circa 1330). Werd de wereld maar op díe manier geregeerd, verzucht ik nu al. Kinne-
gingiaans: ik kom er later op terug. 
Terug naar het boek: het is een doorwrocht werk. Hier is een wetenschapper aan het 
woord die zeer consistent denkt en schrijft. Let wel, consistent is niet hetzelfde als 
evenwichtig of genuanceerd. Daar is wel wat op af te dingen. Ik kom er later op terug. 
Hij is belezen, heeft kennis van zaken, blijkt goed thuis in Grieks en Latijn en schrijft 
helder. Deze kwaliteiten zet hij bepaald niet onder de korenmaat, getuige de licht-
arrogante ondertoon van zijn betoog en de klinkende oorvijgen die veel Onwetenden, 
vooral wetenschappers, te verduren krijgen. Wie is dan de Wetende? Een keer raden. 
Aan de toon van het boek wil ik me niet vertillen: het gaat mij om de inhoud, de diep-
gang en de échte archeologie. Die laatste is vooral te vinden waar hij níet over Mo-
derniteit, Verlichting en Romantiek schrijft, maar waar hij het gedachtegoed van Plato 
voor het voetlicht brengt. Of waar hij ingaat op het denken van de christelijke zwaar-
gewichten Augustinus en Thomas van Aquino. Dat zijn behandeling van laatstge-
noemde wel erg veel wegheeft van een opsomming, neem ik voor lief. 
 
Gedrevenheid 
Kinneging heeft een missie: hij wil de Europese Traditie verdedigen tegenover de 
Moderniteit waarin de Verlichting en de Romantiek victorie kraaien. Beide mens- en 
wereldbeschouwingen zijn in onze tijd zó prominent aanwezig, dat de Europese Tra-
ditie bijna geheel is weggevaagd. Deze traditie gaat terug op Athene en Jeruzalem 
ofwel  op  het Griekse en  christelijke  denken.  Zij kenmerkt zich door de juiste maat.  
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De ‘nieuwelingen’ – zij verschijnen vanaf de zeventiende eeuw op het toneel – ken-
merken zich door ónmatigheid. De Verlichting ontaardt in ongeremde groei en stelt de 
bevrediging van de begeerten, hooguit geremd door het schadebeginsel, voorop. De 
Romantiek benadrukt dat het eindeloos diepe en authentieke ik – en in deze tijd van 
groeiend populisme en nationalisme ook het roemrijke volk waartoe het behoort – alle 
ruimte moet eisen voor zelfverwerkelijking. 

 
Aanpak 
Op pagina 19 legt Kinneging zijn werkwijze uit: Europese Traditie, Verlichting en 
Romantiek wil hij in zijn boek abstract beschrijven, te beginnen met de laatste twee in 
het eerste deel van zijn boek. Ik citeer: 
 

Is een dergelijk abstraheren verantwoord? Velen menen van niet. Maar dat is 
vooral omdat ze, wetend of onwetend, historisten zijn. Historisme is een vorm 
van Romantiek. Deze wijst – zoals we zullen zien – abstractie en algemeen-
heid af ten gunste van individualiteit. Een historist zal daarom zeggen: dé Ro-
mantiek en dé Verlichting bestaat niet, er zijn slechts tal van verschillende ver-
lichtings- en romantische benaderingen. Ik meen dat die opvatting onjuist is en 
wel omdat ze verschil overschat en overeenkomst onderschat. De dingen heb-
ben een natuur, een wezen, een essentie en die overstijgt in belangrijke mate 
de individualiteit. Dat geldt zeker ook voor historische fenomenen als Verlich-
ting en Romantiek. Wie echt wil volhouden dat essenties niet bestaan, kan 
überhaupt niet meer van Verlichting en Romantiek spreken. Hij kan zelfs he-
lemaal geen abstracte termen meer gebruiken. Sterker nog, hij kan strikt ge-
nomen niets meer zeggen, omdat elk woord een abstractum is. Hij moet dus 
zwijgen en alleen nog maar met de vinger aanwijzen. 

 
Pas ná lezing van het boek weet ik dat hij zijn woord gestand doet. Zijn betoog is con-
sequent abstract en gericht op het beschrijven van essenties. Dat doet hij op heldere, 
bevattelijk wijze. Hij betoogt dat de Ideeën van Plato écht bestaan: ze zijn als essen-
ties weliswaar niet tastbaar maar toch reëel in de werkelijkheid aanwezig, níet afhan-
kelijk van de menselijke geest. En er is Maat in de werkelijkheid, onzichtbaar maar 
reëel aanwezig. Precies dát kenmerkt de Europese Traditie. De essenties die Kinne-
ging beschrijft zijn als onwrikbare bouwstenen waarmee hij een kathedraal van zeker-
heid bouwt. 
 
Zwakte 
Precies daar zit de zwakte! En wel op drie niveaus. Het eerste van die drie ligt aan de 
oppervlakte en is epistemologisch van aard. Laat ik dit inleiden met de volgende 
vraag: waarom klopt alles in zijn beschrijving van de bêtes noires Verlichting en Ro-
mantiek? Niet omdat hij deze mens- en levensbeschouwingen ‘tot op hun uiterste 
consequenties doordenkt’, maar omdat hij de door hem vermaledijde mateloosheid 
ernaartoe schrijft.  De Verlichting moét uitdraaien op onbeperkte behoeftebevrediging  
  

Kinneging wordt vaak bij het Conservatisme ingedeeld. Fout, vindt de auteur, die zijn geloofsbrieven nadrukkelijk op 
tafel legt: hij rekent zichzelf tot het Traditionalisme. Die denkrichting is, anders dan het liberaal-conservatisme, een 
filosofisch doordacht systeem. Het is hiërarchisch, maar niet op de manier van de instituties van vóór de Franse Revolutie. 
Het kiest voor een politieke orde die een evenwicht is van verschillende elementen: rijk en arm, opgeleid en ongeschoold, 
stad en platteland enzovoort. Het staat met het ene been in de Oude Wereld en met het andere in de Moderniteit. Het heeft 
een filosofische diepte die niet in het contrarevolutionaire denken en dat van de sociaal-liberalen te vinden is.  
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en nihilisme, de Romantiek met haar vergoddelijkte ik moét uitdraaien op een niets-
ontziend individualisme. Zijn hele betoog komt neer op twee smaken: óf je kiest voor 
een hiërarchische samenleving met Maat óf voor Verlichting en Romantiek die in 
essentie mateloos – en dus dodelijk – zijn. Op papier klopt het, maar zo zit de werke-
lijkheid anno 2020 niet in elkaar. Neem de kunst. Kinneging veegt er de vloer mee 
aan. Het geknoei begint al bij Van Gogh. Impliciet zegt hij, dat kunst de onzichtbare 
Maat moet verbeelden. Ze mag beslist niet iets anders zijn en zeker géén allerindivi-
dueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Dat is immers Romantische per-
vertering. Ik ben het met hem oneens en raad hem aan deel I van Waarheid en metho-
de van Georg Gadamer te lezen.2 Nog een voorbeeld? De feministen! Met een paar 
ferme pennenstreken worden die uit zijn ideale wereld verwijderd. Hij ziet over het 
hoofd, dat de vrouwenbeweging een uiterst gevarieerd fenomeen is. Naast de ‘gelijk-
heidsfeministen’ die hij op het oog heeft, heb je ook ‘differentiefeministen’ die juist 
het eígene van vrouwen willen benadrukken. Dat zou een traditionalist juist moeten 
omarmen! 
De zwakte in Kinnegings betoog zit ook op een tweede, nog dieper niveau. Dat van de 
gekozen mens- en wereldbeelden. Waarom Europese Traditie, Verlichting en Roman-
tiek? Waarom geen ‘tot op de uiterste consequenties doordachte’ verschijnselen als 
conservatisme, traditionalisme, nationalisme, populisme, liberalisme, kapitalisme, 
socialisme en communisme? Op grond waarvan maakt hij zijn keuze? Wat hebben 
Europese Traditie, Verlichting en Romantiek in huis om vereenzelvigd te worden met 
een mens- en wereldbeeld? Waarom niet gekozen voor één van de door mij opgesom-
de -ismen? Zou er aan het willen doordenken van de uiterste consequenties van Ver-
lichting en Romantiek niet ook een sterke persoonlijke behoefte aan ordening, harmo-
nie en maat ten grondslag kunnen liggen? In hoeverre durft de auteur op dit kwetsbare 
punt zelfonderzoek aan? 
Zelf zie ik de Verlichting vooral als een periode in de westerse geschiedenis waarin 
ideeën opborrelen die in de richting gaan van wat Kinneging ‘ten diepste doordenkt’, 
maar die tegelijkertijd over een breed spectrum uitwaaieren met een onoverzichtelijk 
palet aan grijstinten als gevolg. Zo óók de Romantiek. Laat ik duidelijk zijn: ik heb de 
pretentie niet historistisch maar historisch te kijken. Ik ken de gevaren van het vak dat 
geschiedenis heet. Interpretatie is onvermijdelijk, inlegkunde uit den boze. Wie niet 
gecorrigeerd wil worden, moet zich niet met geschiedenis bezighouden. 
Deze korte historische oprispingen voeren naar het derde en diepste niveau van zwak-
te: de wereld is geen voor de eeuwigheid vaststaand gegeven met híer die mooie Eu-
ropese Traditie en dáár de boosdoeners Verlichting en Romantiek. Kosmologie en 
evolutie tonen voor de meeste mensen overtuigend aan dat alles voortdurend in ont-
wikkeling en daarom beperkt houdbaar is. De kans dat de zon ooit via het stadium van 
een supernova aan zijn eind zal komen, wordt door de meeste kosmologen onder-
schreven. Aards leven is dan niet meer mogelijk. De essenties blijken sterfelijk. En de 
Maat? Doe maar dag met je handje! Een voorbeeld: de essentie mens. Die kan niet 
van alle tijden zijn, want de soort mens is ooit ergens in de evolutie ontstaan. Of je 
moet die essentie een eeuwig leven geven in de ‘gedachten’ van God die we voor die 
gelegenheid even buíten de kosmos plaatsen. Maar dan geldt het eeuwige leven van 
de essenties alleen voor godsdienstig gelovigen.  
 
Tussenweg 
Voor alle duidelijkheid: noch het eeuwige onveranderlijke Zijn van Parmenides, noch 
het panta rhei of ‘alles stroomt’ van Heraclitus krijgen van mij het laatste woord. Het 
Zijn is  constant  in beweging en in alle  beweging  zit iets constants.  Laat ik als voor- 
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beeld iets waterigs nemen: het water van de Rijn stroomt, de rivier is telkens anders, 
per seconde letterlijk niet meer dezelfde, maar hij blijft in essentie de rivier die door 
Zwitserland, Duitsland en Nederland stroomt en zal tot in lengte van jaren ‘Rijn’ ge-
noemd blijven worden. Totdat over enkele miljarden jaren de warmte van de zon tij-
dens zijn stervensfase zó toeneemt, dat al het water op aarde verdampt en er geen ri-
vieren meer zijn. Tabee essentie ‘rivier’! Zijn er dan helemaal geen essenties? Geen 
abstracties? Jawel, maar alleen als concepten die zó langzaam veranderen dat je in de 
verleiding zou kunnen komen te denken dat ze eeuwig dezelfde blijven. Nee dus, ten-
slotte is alles geschiedenis. Wie dat niet ziet, is stekeblind.  
 
Kritiek 
Het Kinnegingiaanse essentialisme is aan mij niet besteed. De auteur van De onzicht-
bare Maat mag Verlichting en Romantiek terugbrengen tot abstracte gedachtecon-
structies, maar die zullen in de hersenen van de meeste mensen niet in die onversne-
den vorm voorkomen. En de huidige wereld kun je er al helemaal niet mee beschrij-
ven, laat staan dat je er een oordeel mee kunt vellen over de Moderniteit. Toch lees ik 
zijn betoog met plezier: Kinnegings abstracte beschrijvingen van Verlichting en Ro-
mantiek zetten mij aan tot alerter denken. Ik beschouw ze als kritische kanttekeningen 
bij het vrijheids- en gelijkheidsfundamentalisme dat in onze tijd inderdaad manifest 
aanwezig is. Op pagina 34 en 35 verwoordt hij het heel beeldend: 
 

De magie van Verlichting en Romantiek begint na twee eeuwen langzamer-
hand uitgewerkt te raken. Toen ze jong waren, leken ze op schone prinsessen, 
die de grootste geneugten in petto hadden als men hen de zijne kon maken. 
Maar nu ze oud zijn, is hun schoonheid verloren gegaan en blijken het in veel 
opzichten boze heksen te zijn, die de mensheid met hun verlokkingen in de val 
hebben laten lopen. Verlokkingen die zo’n onweerstaanbare aantrekkings-
kracht uitoefenden, omdat het dingen betreft die de mens vanaf het begin het 
meest van alles gebeerde en begeert: vrijheid en gelijkheid. 

 
Een ietwat vreemde alinea, want als Kinneging in zijn boek íets wil benadrukken is 
het juist dat die magie níet is uitgewerkt. Daarom versta ik deze tekst als een uiting 
van hoop, de hoop dat in ónze tijd goede elementen uit de Europese Traditie terug 
zullen keren. Die hoop delen we met elkaar.   
 
En toch 
Met de kritiek van Kinneging op onze tijd ga ik mee. Gedeeltelijk, want geschiedenis 
blijkt onomkeerbaar. Het Gouden Tijdperk waarin alles en iedereen zijn vaste hiërar-
chische plek heeft is voorgoed voorbij. Ik verlang er niet naar terug. Ofwel: ik ben 
geen traditionalist. Neem de middeleeuwse adel: als je wieg in een hertogelijk of ko-
ninklijk paleis stond, was je voorbestemd om te regeren. Je hoefde er geen examen 
voor af te leggen. Inmiddels heeft de geschiedenis voldoende aangetoond, dat blauw 
bloed niet altijd beschermde maar vaak strijd voerde en oorlogen ontketende. Dat 
heeft boeren, burgers en buitenlui onevenredig veel schade en andere vormen van leed 
toegebracht. Trouwens, de stand der edelen is óóit ergens in de geschiedenis ontstaan. 
Voor zover ik weet, schreden onder de jager-verzamelaars in de dageraad van onze 
menselijke geschiedenis nog geen koningen, hertogen en freules rond. 
  



NAAR EEN ZICHTBARE MAAT                                                5                                                   Laat de sirenen zangles nemen!  

 
En neem de geestelijke stand van de 
middeleeuwen: die heeft uitzonderlijk 
grote denkers voortgebracht. Kinne-
gings hart gaat terecht uit naar Augus-
tinus en Thomas van Aquino. Hij 
weet overtuigend duidelijk te maken 
hoe in hun ontologisch-theologisch 
werk veel van Plato’s gedachtegoed 
wordt doorgegeven. Maar er waren 
natuurlijk ook mindere goden. En wat 
te denken van de kerkelijke institu-
ties? De clerus grossierde in tal van 
rigide structuren die het leven van 
veel gelovigen verzwaard zo niet ver-

zuurd hebben. Dan heb ik het nog niet eens over de excessen: veroordelingen van 
geschriften, het in de ban doen van mensen, ketter- en heksenverbrandingen. Ook dát 
hoort bij de Europese Traditie. Om dat bloot te leggen, heb je geen populistische his-
toristen maar integere historici nodig. Een voorbeeld? Bart Van Loo! In zijn De 
Bourgondiërs, Aartsvaders van de LAGE LANDEN maakt hij gewag van alle mooie 
dingen op het gebied van kunst, cultuur en staatsinrichting die bedoelde hertogen tot 
stand brengen. Maar er gaat geen jaar voorbij of er wordt door een van hen oorlog 
gevoerd met soms dramatische gevolgen voor de leenmannen die hun heer in de strijd 
moeten volgen en met onnoemelijk veel leed onder gewone mensen. Dat is waar de 
thymos of vurige trots van edellieden toe kan leiden.  
 
In ónze tijd geven de idealen van vrijheid en gelijkheid de toon aan. Althans in de 
westerse wereld. Moeten we daar blij mee zijn? Ja, ik omarm die idealen. Níet de wij-
ze waarop ze nu vorm krijgen. Daar is heel wat op af te dingen. Die mening ben ik al 
langere tijd toegedaan. De onzichtbare Maat scherpt haar aan. Laat ik het begrip ge-
lijkheid eens onder de loep nemen. Wat een ongelukkige term! Mensen zíȷń niet ge-
lijk. Neem alleen al de verschillen in geslacht, aanleg, temperament en karakter. En de 
verschillen in talent. Gelijkwaardigheid, dát moet de term zijn. Ieder mens komt als 
een hulpeloos wezen ter wereld, zowel het koningskind als de boreling bij Truus-met-
het-schort-voor. Elke pasgeborene is op anderen aangewezen. Mens-zijn is per defini-
tie mens-zijn-in-relatie. Absolute autonomie bestaat niet en mág niet bestaan. Slechts 
één moment in hun leven zijn mensen gelijk, namelijk direct na hun geboorte. Daarna 
begint de differentiatie en nemen de verschillen toe. Maar de gelijkwáárdigheid moet 
hoog in het vaandel worden gehouden. Daarom dienen mensen gelijke rechten en kan-
sen te hebben. Als men dan tóch het woord ‘gelijkheid’ wil blijven handhaven, dan 
alleen in díe zin. 
 
Wie ‘rechten’ zegt spreekt zich ook uit voor ‘plichten’. De medaille heeft twee kan-
ten. Je moet iets doen met je kansen, mogelijkheden en talenten. Dat schept verant-
woordelijkheid. In dat perspectief dienen we het begrip vrijheid te verstaan. Ben je 
vrij om te doen en laten wat je maar wil? Nee. Het diepe, unieke en authentieke ik van 
de Romantiek dat naar believen mag kiezen wat het wil, bestaat niet en blijkt zeker 
niet uit de eerste levensfase waarin vooral gepoept en geschreeuwd wordt. Hooguit 
kan een opgroeiend mens er iets van verwezenlijken in de loop van zijn leven.  
  

 
Ary Scheffer, Augustinus en Monica, Dordrechts Museum 



NAAR EEN ZICHTBARE MAAT                                                6                                                   Laat de sirenen zangles nemen!  

 
Genieën zijn dun gezaaid. En wat dan nog. Vrijheid is altijd vrijheid-in-gebonden-
heid, niet alleen gelimiteerd door het zogenaamde schadebeginsel, maar hopelijk ook 
door het inzicht dat men een vrijer mens wordt als men deugdzaam leeft en maat weet 
te houden. Op dat punt krijgt Kinneging van mij volkomen gelijk.  
 
Slot 
De Europese Traditie waar Kinnegings liefde naar uitgaat speelt geen rol van beteke-
nis meer. Hij hoopt dat er in onze tijd van mateloosheid iets van terugkeert. Helaas, zo 
werkt geschiedenis niet. God is definitief dood en de wereld lijkt voor de meeste men-
sen vanuit zichzelf zonder zin. Ik schrijf heel bewust lijkt, omdat ik onmogelijk hard 
kan maken dat ze zonder zin ís. Dat zou een essentialistische uitspraak zijn en daar 
waag ik mij niet (meer) aan. Enerzijds weet ik niet of zin iets is wat alleen vanuit mij-
zelf komt, zingéving dus. Anderzijds weet ik evenmin of er een voorgegeven zin in de 
kosmos is, lós van wat ik ervan vind. Plato en Kinneging zijn van dit laatste over-
tuigd. Maar ik weet het niet, ik kán het ook niet weten, niemand kan het weten, Plato 
niet, ook Kinneging niet. Alleen God. Maar die heb ik zojuist afgeschaft. Die weet het 
dus ook niet (meer). Dat brengt mij bij het citaat uit De onzichtbare Maat (pagina 
339) dat mij het meest dierbaar is: 
 

We bereiken hier echter de grens van wat we weten en kunnen weten. Dat de 
ziel en het leven bestaan is wel duidelijk, maar wat ze precies zijn en wat hun 
oorsprong en grondslag is, is onbekend. Meer in het algemeen geldt dat na-
tuurlijk ook voor de wereld als geheel. Hoe komt het dat er überhaupt iets is 
en niet veeleer niets? We weten het niet en tasten in het duister. 

 
Ruk ik dit citaat uit zijn verband? Nee, ik wil er alleen mee benadrukken dat we in 
ons denken en handelen niet moeten vertrekken vanuit het ontbreken van voorgege-
ven zin maar vanuit de mógelijkheid dat ze niet gegeven is. Des te meer doet dat een 
beroep op de wil om zelf zin te geven aan de werkelijkheid. Een gigantische klus. Het 
is niet anders. Het wegvallen van de Europese Traditie betekent niet automatisch, dat 
de bewieroking van vrijheid en gelijkheid tot het botvieren van begeertebevrediging 
leidt of tot een uitoefening van vrijheid die zich alleen laat begrenzen door de schade 
die ze mogelijk bij anderen aanricht. Het kán anders en het moét anders. Persoonlijk 
maak ik daarbij bewust de keuze voor het beste dat de Europese Traditie voor ons in 
petto heeft: deugden en Maat. Waarom? Niet omdat het vergeten schatten betreft, 
maar omdat je géén gelukkig mens wordt als het in je leven alléén maar om behoefte-
bevrediging draait. Zo simpel is het. Ik wil eenvoudigweg een goed mens zijn. Laat ik 
als voorbeeld eerlijkheid nemen. Waarom eerlijk zijn? Omdat dat brandstof is voor 
zelfrespect. Stel, iemand vertrouwt mij een som geld toe. Ik zou er ongemerkt iets van 
in mijn zak kunnen steken, maar doe dat niet.  
  

Jawel, ik bezit nog geen smartphone. Is dat niet hopeloos ouderwets anno 2020? In zekere zin klopt dat. Ik zie heus wel de 
voordelen: betalingsgemak, snel het laatste nieuws bij de hand, de buienradar raadplegen, nagaan of er treinen zijn uitge-
vallen, waar zich op de snelweg files bevinden enzovoort. En Facebook? Geef mijn portie maar aan Fikkie! Niet mijn 
soort communicatie. Waar ik ook kom en waar ik ook ga, overal zie ik mensen over hun afgod-in-zakformaat gebogen 
met vliegensvlug bewegende duimen (die vermoedelijk tot evolutionaire adaptatie zullen leiden). Drommen mensen die 
hetzelfde gedrag vertonen. Laten die hun authentieke zelf zien? Laat me niet lachen! Het is kuddegedrag. We zijn roedel-
dieren, zegt Kinneging. Mensen willen vóór alles niet buiten de groep vallen, zoeken geborgenheid, veiligheid. Dat cre-
eert conformisme. Alleen wie tegen de stroom inzwemt is mogelijk op weg het epitheton ‘authentiek’ te verdienen. Kin-
neging gooit hoge ogen!  
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Waarom niet? Omdat het in vertrouwen genomen worden mij veel waard is. Zo zou ik 
alle deugden na kunnen lopen die Kinneging bij Thomas van Aquino behandelt. Wat 
zou die onzichtbare Maat dan zichtbaar worden! 
Een tweede voorbeeld: democratie. Ik ben een democraat in hart en nieren, maar zón-
der deze staatsvorm te vergoddelijken. Wie niet ziet dat er feitelijk van alles aan 
schort, is stekeblind. Democratie vraagt om permanent onderhoud. Niet om de terug-
keer van de middeleeuwse oratores, bellatores en laboratores. God bewaar me! Een 
niet-middeleeuwse maar wél traditionele samenleving met kleurrijke verschillen tus-
sen arm en rijk, opgeleid en ongeschoold, stad en platteland? Wel, die hébben we al 
of, liever, nog. Neoliberalisme en kapitalisme gedragen zich, mede dankzij de speel-
ruimte die hen door de mondialisering geboden wordt, nog steeds als kankergezwel-
len met een hemeltergende mateloosheid als gevolg. Ik begrijp dondersgoed dat op 
deze mesthoop nationalisme en populisme meer dan ooit gedijen. Dat zij het roer van 
het schip van staat overnemen behoort tot de mogelijkheden. In enkele landen gebeurt 
dat feitelijk al. Ik zie dat als een terugval in primitiviteit. 
Misschien kan Plato redding brengen. Voor zijn aristocratisch staatsbestel – graag 
met een vleugje meritocratie: wie leider wil zijn moet het verdienen, vooral in moreel 
opzicht welteverstaan – is iets te zeggen: de besten moeten regeren. Niet de thymoti-
sche volksmenners of narcistische vastgoedjongens die populistische onvrede handig 
weten te manipuleren, maar deugdzame mensen met talent voor leidinggeven en 
hoogopgeleid in bestuurskunde. Dit vraagt om méér Nijenrodes en het kritisch door-
lichten van de huidige faculteiten bestuurskunde. Selectie en toetsing van de aristoi of 
‘de besten’ met een sterke gerichtheid op deugdzaamheid zou overwogen moeten 
worden. Misschien ook zoiets als ‘selectief kiesrecht’: alleen degenen die voldoende 
kennis hebben van staatsinrichting zouden daarvoor in aanmerking mogen komen. 
Beschouw dit laatste als een gedachte-experiment. Kampt een land met een bepaald 
probleem? Laat een ad random samengestelde groep van deskundigen en betrokken 
burgers zich erover buigen en een voorstel richting parlement formuleren. De recente 
abortuswetgeving in Ierland bewijst dat het kan. Misschien moet zelfs het stelsel van 
politieke partijen op de schop. Ingrijpende hervormingen kunnen niet uitblijven. 
‘De besten’ moeten het schip van staat besturen. Vooraf worden zij getoetst op 
deugdzaamheid, droom ik hardop. In hun opleiding, die overigens niet zo lang hoeft 
te duren als de Platoonse, moet scholing in debatteren met stip bovenaan staan. De 
regeerders in spe moeten op grond van argu-
menten gevaarlijke politieke opvattingen kun-
nen weerleggen en de gewenste benadrukken. 
Als de antieke Sirenen moeten zij kunnen 
verleiden. Hun lied mag, nee moét, betove-
rende vergezichten tonen en tegelijkertijd de 
toets van de haalbaarheid kunnen doorstaan. 
Daar is zangles voor nodig. Met stembeheer-
sing en maathouden kan heel wat worden 
bereikt! 
 
Rijswijk, 
1 mei 2020 
 

 
1 Kinneging, Andreas, De onzichtbare Maat, Archeologie van goed en kwaad, Prometheus Amsterdam, 20201 
2 Een kortere weg om tot het inzicht te komen wat kunst in essentie is biedt mijn digitale essay Waarheid of methode? 
https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2014/05/waarheidenmethode.pdf  (april 30 april 2020). 

 
Alexander Bruckmann, Odysseus en de Sirenen, 1829 


