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Over Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle van Baardewijk
Prof. dr. Govert Buijs is bijzonder hoogleraar politieke filosofie en
levensbeschouwing aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de VU Amsterdam.
Momenteel leidt hij een team van economen, filosofen en theologen in het
Goede Markten Onderzoeksproject naar de vraag of samenlevingen met een
vrijemarkteconomie floreren als burgers, overheden en bedrijven de moraal
respecteren en deugdzaam handelen.
Dr. Ad Verbrugge is filosoof, universitair hoofddocent bij de VU Amsterdam en
medeoprichter/voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland. Bij
het grote publiek is hij o.a. bekend geworden met zijn boek Tijd van
onbehagen en van zijn optreden in het VPRO-programma Zomergasten. Hij is
een van de onderzoekers in het Goede Markten Onderzoeksproject.
Jelle van Baardewijk is onderzoeker aan de VU Amsterdam, lid van de
denktank Freedomlab Amsterdam en verbonden aan het Goede Markten
Onderzoeksproject. Nu en dan publiceert hij zijn visie in NRC Handelsblad en
het Financieel Dagblad.
Door Marc Feringa docent filosofie

Eindexamenthema 2020-2024 voor het VWO
"Dit boek geeft een overzicht van het denken over ‘het goede
leven’ in de filosofiegeschiedenis. Het oude Griekenland en het
christendom worden in aparte hoofdstukken opgevoerd als
“contrastbronnen”, waarna er drie hoofdstukken aan de
moderniteit worden besteed. In het tweede deel van het boek
worden vijf dimensies van het goede leven besproken: relaties,
instituties, het lichaam, de natuur en zingeving.[...] De vijf
dimensies van het goede leven vormen een zinnige bijdrage aan
het debat over wat goed leven nu voor ons betekent. Het
hoofdstuk over zingeving, waarin wordt uitgelegd wat
‘hypermodern zijn’ eigenlijk betekent, is magistraal. Daarin wordt
ook duidelijk waarom de vrije markt juist nu zo belangrijk is.“
Daan van Schalkwijk in Katholiek Nieuwsblad 2019

“We moeten beginnen in te zien dat de afgelopen decennia een leer is
verkondigd die zich niet als zodanig heeft aangediend, maar juist als
iets neutraals. Deze leer vertelde dat door het eigenbelang na te
streven mensen ook het geluk van andere maximaliseren. De realiteit
is echter dat hierdoor zeer transactionele relaties zijn ontstaan, terwijl
het economische leven om veel meer gaat dan alleen transacties.”
“Ik ben geneigd te zeggen dat we het huidige tijdsgewricht kunnen
vergelijken met de reformatie en de Verlichting. We hebben in korte
tijd een enorme levensbeschouwelijke omslag gemaakt terwijl
tegelijkertijd door technologisering onze leefwereld radicaal aan het
veranderen is. We zijn op zoek naar oude bronnen.”

Ad Verbrugge

Paul van Liempt in gesprek met Ad
Verbrugge, filosoof en schrijver, over het
boek het Goede Leven en de Vrije Markt.

"De centrale vraag die we in Het Goede Leven en de Vrije Markt willen
bespreken, is ogenschijnlijk heel simpel. Wat is het goede leven en brengt de
vrije markt ons daar dichter bij of voert ze ons er juist vandaan? En, als de
huidige vrije markt en het goede leven niet altijd samen opgaan, hoe kunnen
we dan inzichten ontwikkelen die hen wel meer op één lijn brengen? Voor
het scherp stellen van vragen en het vinden van goed onderbouwde
antwoorden is goede kennis van wat eerdere denkers daarover gezegd
hebben onontbeerlijk." – Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle van Baardwijk
De vrije markt is overal: ze verspreidt zich over de wereld en haar rol in ons
persoonlijke leven is groter dan ooit. We kunnen kopen wat we willen en het
welvaartsniveau was nog nooit zo hoog. Toch dringt zich de laatste tijd steeds
meer de vraag op naar de schaduwkanten van de globaliserende markt.
Draait alles om geld verdienen en consumeren? En kunnen we ons op de
lange termijn wel een dergelijke economische bedrijvigheid blijven
veroorloven? Brengt de vrije markt in haar huidige vorm het goede leven
dichterbij, of staat ze de verwerkelijking daarvan juist in de weg of misschien
beide tegelijk? En wat is dan ‘het goede leven’? Deze laatste vraag is van
oudsher een kernvraag binnen de filosofie. Langs het gedachtegoed van
filosofen uit alle tijden (van Aristoteles tot Heidegger, van Kant tot Arendt, en
van Bentham tot Nussbaum) en aan de hand van hedendaagse boeken en
films bespreken Verbrugge, Buijs en Van Baardewijk in dit boek het thema
van het goede leven en de vrije markt. Ze zetten aan tot nadenken en maken
de weg vrij voor een nieuw perspectief op de vrije markt.

Voorwoord
De vrije markt biedt een oneindige variatie aan
producten en diensten en op wereldschaal een
ongekend welvaartsniveau voor een groot aantal
mensen, maar dit roept ook kritische vragen op ten
aanzien van het goede leven, zoals:
- Welke prijs betaalt de natuur voor de vrije markt
economie?
- Wat betekent de vrije markt voor de mens en het
sociale leven?
- Dringt het vrije marktdenken ook door in
ongewenste gebieden en instituties?
- Wordt de toekomstige mens volledig beheerst
door reclame en andere marketinginstrumenten?
- Wordt de mens slechts gezien als een consument
en geld verdienen als de enige norm?

Onze tijd wordt gekenmerkt door grote ontwikkelingen in de economie
en de technologie. Bedrijven als Apple, Google, Alibaba, Amazon en
Facebook zijn in financiële zin groter dan vele natiestaten. Ze dringen ook
steeds dieper door in onze persoonlijke levens. De moderne mens wil
autonoom zijn en individueel vrij. De grote variatie aan producten en
diensten geeft ons een groot gevoel van vrijheid. We kunnen doen en
kopen wat we willen. We boeken de vakanties die we uitzoeken en leven
met het motto ‘lang leve de vrije markt!’ Dit enthousiasme voor de vrije
markt wordt neoliberalisme genoemd.
Maar kan dit neoliberalisme echte bijdragen aan het goede leven? Zijn
we in onze vrijheid niet zoveel aan het produceren en consumeren dat
we de leefbaarheid aan het ondermijnen zijn? Als we onze vrijheid
onbeperkt uitleven, ondermijnen we daarmee niet de werkelijkheid van
onze vrijheid? Kan bijvoorbeeld te veel vrijheid op de financiële markt
leiden tot een crisis waarin de gevolgen van die vrijheid ons bestaan
bedreigen, zoals de kredietcrisis in 2008 liet zien?
De hedendaagse vrije markt is aan de ene kant typisch modern en
anderzijds ook weer verbonden met de hele geschiedenis van de
westerse cultuur. In die westerse geschiedenis bestaan er weer filosofen
met hun ideeën over het goede leven. In het boek ‘het goede & de vrije
markt’ wordt een studie gemaakt van die geschiedenis en haar denkers.

“Wat is het goede leven en brengt de vrije markt, als een kerndomein van de moderne samenleving, ons daar
dichterbij of voert ze ons er juist vandaan?
En, als de huidige vrije markt en het goede leven niet altijd samen opgaan, hoe kunnen we dan inzichten ontwikkelen
die hen wel meer op één lijn brengen?”

What Is a Good Life?: Crash Course Philosophy #46

Algemene eindtermen
1. De kandidaten kunnen aan de hand van de vijf dimensies van het goede leven (relaties, instituties, lichaam,
natuur, zin) een beargumenteerd standpunt innemen over de vrije markt. Daarbij kunnen zij de volgende aspecten
betrekken, deze uitleggen en er voorbeelden bij geven: ‘verdikking’ van marktrelaties (relaties), begrenzing van de
neoliberale marktlogica (instituties), consumptieve en digitale weerbaarheid (lichaam), ecologische transitie
(natuur) en een holistisch vrijheidsbegrip (zin).
2. De kandidaten kunnen een begripsanalyse maken van het goede leven, vrijheid, markt, arbeid, institutie, lichaam,
zin, relatie en natuur. Daartoe kunnen zij:
- verschillende definities opstellen;
- vooronderstellingen bij deze definities aangeven;
- implicaties van deze definities weergeven.

3. De kandidaten kunnen verschillende opvattingen over het goede leven, vrijheid, markt, arbeid, instituties,
lichaam, zin, relaties en natuur herkennen, uitleggen, vergelijken, toepassen en bekritiseren aan de hand van
voorbeelden of casussen en een beargumenteerd standpunt innemen over deze opvattingen.

De vraag naar het goede leven en de vrije markt
1. De aanschaf van een spijkerbroek (of T-shirt)

De katoen in de spijkerbroek - die je zo achteloos van de stapel pakt in de winkel - komt wellicht uit Burkino Faso. De
katoenproductie daar zou best wel eens nare gevolgen gehad kunnen hebben voor het lokale milieu. Vrouwen in Bangladesh
hebben de spijkerbroek misschien in elkaar genaaid. Dat zal dan ongetwijfeld van invloed zijn geweest op hun welzijn. Of die
invloed positief is, is natuurlijk de vraag? En ergens in de wereld staat een fabriek waar machines en mensen de knopen op de
spijkerbroek gemaakt hebben. Waar komt de kleurstof van de spijkerbroek eigenlijk vandaan? Aan het ontwikkelen van de
verschillende modellen spijkerbroeken die er liggen, heeft een ontwerper in een of andere Europese stad wellicht een goede
boterham verdiend. De medewerker bij het distributiecentrum die de spijkerbroekenwinkel bevoorraad heeft waarschijnlijk
minder financieel profijt van jouw impulsaankoop. Er zijn veel vragen te stellen over zo’n op het oog simpel product als een
spijkerbroek. De spijkerbroek (of T-shirt of welk product dan ook) maakt deel uit van de wereld die we ‘vrije markt’ noemen.

Sociologe Caroline
Knowles volgt het spoor
van reislustige
teenslippers in haar boek
Flip-Flop: A Journey
Through Globalisation’s
Backroad (2014).

En verscheen er in
datzelfde jaar een
tweede editie van het
boek The Travels of a
T-Shirt in the Global
Economy, van
econome Pietra
Rivoli.

The life cycle of a t-shirt - Angel Chang
TED talk

2. Vrijheid, de markt en het goede leven
We kunnen tegenwoordig kiezen uit heel veel verschillende soorten T-shirts, spijkerbroeken en teenslippers. In die zin heeft de
markteconomie geleid tot een enorme vergroting van onze keuzeopties. Maar is deze vrijheid ook belangrijk voor een goed
mensenleven? Wat is vrijheid eigenlijk? Onder welke voorwaarden zijn onze keuzes echt vrij? Waarom kiezen we wat we kiezen?
Ieder mens maakt eigen keuzes vanuit een eigen visie op het goede leven. Voor de één is het goede leven hard werken en
carrière maken en voor de ander staat geniet, vrije tijd en vakanties vieren centraal. En weer voor een ander staat vriendschap
centraal of een ecologisch verantwoord leven. In de praktijk komt de mix natuurlijk het meest voor. Tegenwoordig willen we – in
onze visie op het goede leven- vooral vrijheid om zelf keuzes te maken, want wie niet vrij is kan niet gelukkig zijn is het motto van
deze tijd.

Positive and Negative Liberty (Isaiah
Berlin - Two Concepts of Liberty)

De Moraaltest laat zien
welke waarden jij centraal
stelt en welke visie op het
goede leven jij hebt.

De markteconomie drukt een grote stempel op ons leven en ons idee van vrijheid.
Het werk wat we doen en de spullen die we kopen, het nieuws, de reclame, onze
relaties. Alle ’keuzes’ die we maken blijken bij nader inzien beïnvloed. Zijn wij
eigenlijk slaven van de consumptiemaatschappij?

Karl Marx kwam al in de 19e eeuw met een felle kritiek op de vrijheid van de vrije markt, waarin de arbeider in erbarmelijke
omstandigheden moest leven. Marx maakt een kritische analyse van het kapitalisme en de vrije markt. Sinds de jaren ‘60 komt er
opnieuw een golf van kritiek op de economie en de ‘vrije markt’. De filosofie heeft in die tijd vooral een kritische reflectie op de
idealen van de vrije markt.

Karl Marx - Durf te
Denken

Vraag het aan Marx: Karl Marx spreekt tot ons over enkele
actuele zaken. Hij leent voor die gelegenheid de stem van
Frank Lammers

3. Wat is ‘het goede leven’?
Wat betekent ‘goed’ in ‘het goede leven’ eigenlijk?

Bij Aristoteles betekent het goede leven niet zomaar een goed
leventje als in een goede vakantie of een lekker weekendje weg.
Bij Aristoteles houdt het goede leven het totale leven in dat
iemand leidt, samen met anderen in de samenleving. In relatie tot
vrienden, familie en andere staatburgers noem je een leven pas
goed en geslaagd. In de filosofie kijken we kritisch – vanuit
verschillende kanten – naar wat een leven geslaagd en goed
maakt.

Goed - betekenis & definitie volgens online encyclopedie
Ensie:
Heel ruwweg de eigenschap of karakterisering van een zaak
die haar aanbevelens- of prijzenswaardig maakt.
Wat hebben de volgende uitdrukkingen gemeen? ‘Goed ding’,
‘goed mens’, ‘het goede nastreven’, ‘goede burger’, ‘goede
dief, ‘goed mes’, ‘goed schilderij’, ‘goede tennisser’, ‘goed in
tennis’, ‘goed idee’, ‘goed argument’, ‘goede student’, ‘goed
volk’, ‘heel goed van u’, ‘goed met kinderen kunnen omgaan’,
‘bier is goed voor je’, ‘goed eetbaar’, ‘het onderscheid tussen
goed en kwaad’, ‘goed in de oorlog’, ‘liefde en vriendschap zijn
goed’, ‘een groot goed’, ‘een goed pak slaag’. Het is duidelijk
dat zowel het adjectief als het substantief problemen
opleveren. We kunnen verder komen door in elk van de
gevallen het meest natuurlijke tegengestelde te bekijken (als
het bestaat), zoals ‘slecht’, ‘kwaad’, ‘zwak’, ‘gebrekkig’, evenals
de verbanden tussen ‘goed’ en andere positieve termen, zoals
‘waardevol’, ‘groots’, enzovoort.

Griekse filosofie. Aristoteles.
Wat is geluk? Zijn ethiek: Wat
is goed leven?

4. Filosoferen over het goede leven en de vrije markt
De vrije markt is nauw verbonden met de moderne samenleving waarin de bevrijding van het individu
plaatsvindt. Maar wordt die vrijheid bevorderd door de vrije markt? En hoe moet de mens die vrijheid
zien vanuit het realiseren van het goede leven?

Vanuit de historische filosofie bestuderen we de grote filosofen – als Aristoteles en Hegel – met hun
kijk op het goede leven. Daarnaast bestuderen we vanuit de systematische filosofie welke vragen er
geformuleerd kunnen worden en welke antwoorden we kunnen geven op de vraag naar het goede
leven.
Het eerste hoofdstuk heeft een systematische vraag naar het goede leven. Dit gebeurt aan de hand
van vijf elementaire dimensies van het menselijk bestaan. Ze zijn te beschouwen als de
bestaansvoorwaarden van het leven en zijn: 1. Relaties 2. Instituties 3. Het lichaam 4. De natuur en 5.
zingeving.
Hoofdstuk 2 tot en met 6 kent een historische cultuurfilosofische benadering en wil zicht krijgen op de
historische ontwikkeling van de vrije markt in relatie tot de moderne tijd. Daarbij kijken we naar
opvattingen van het goede leven in de moderne tijd in contrast met de Griekse oudheid in hoofdstuk 2
en de christelijke Middeleeuwen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 en 5 kijken we naar de kenmerken van
de moderniteit en het ontstaan van de moderne vrije markt. In hoofdstuk 6 kijken we kritisch naar de
achtergronden van de vrije markt.
In het tweede deel zullen we nadenken over de spanningen en tegenstrijdigheden van het goede
leven en de vrijheid van de moderne mens. De hoofdstukken 7 tot en met 11 zijn systematisch en
kijken begripsmatig en argumentatief analyserend naar het goede leven.

Geschiedenis van de
Griekse filosofie

Hoofdstuk 1 De vrije markt en het goede leven in meervoud: vijf dimensies

1. De mens, de vraag naar het goede leven en de filosofie

Het onderzochte leven
“Het stellen van vragen over het goede leven is
kenmerkend voor mensen“, is de openingsstatement van
dit hoofdstuk. Deze reflectie van de mens op zichzelf is
door de geschiedenis heen tot uitdrukking gekomen in
cultuur. Hoe belangrijk is filosofie daarbij? Niet
verassend, halen de auteurs aan het eind van par. 1 de
befaamde uitspraak van de filosoof Socrates aan dat een
niet-onderzocht leven het niet waard is geleefd te
worden. Een nogal stevige uitspraak, vinden de schrijvers
(Verbrugge, Buijs en van Baardewijk) .
Filosofie is nuttig en belangrijk, maar niet per definitie
belangrijker dan “andere symbolische vormen als religie,
kunst en wetenschap.”

Een filmpje van filosoof Mitch Green dat onderzoekt op welke
manieren je de uitspraak van Socrates kunt begrijpen.

De mens is een bijzonder dier en verhoudt zich tot zichzelf-in-de-wereld. Die
wereld is het leven met andere mensen, met de natuur en met de dingen. Wij zijn
in staat om naar onszelf te kijken. Wij zijn als mens in staat tot reflectie. Wij kunnen
in onze bespiegelingen blij zijn of teleurgesteld, ons schamen of schuldig voelen.
Het dier (of eigenlijk alles buiten de mens) lijkt met zichzelf en zijn
omstandigheden samen te vallen. Dieren reageren primair vanuit het instinct.
De mens verhoudt zich tot de wereld door middel van tekens, symbolen en taal.
Dat deden we al heel vroeg in ons bestaan, zoals de tekeningen in de grotten van
Lascaux ons laten zien.
Hoe zijn de eerste mensen op aarde ontstaan? | Het Klokhuis

Ernst Cassirer noemt de mens een animal symbolicum, waarbij de kwalificatie
symboliserend verwijst naar hoe de mens zich tot zichzelf in de wereld verhoudt.
Voorbeelden van de symboolvormen zijn onder meer religie, kunst, taal,
wetenschap en filosofie. De mens is een homo sapiens en dat houdt in dat wij
kunnen en moeten denken, kiezen en evalueren. Dat is niet alleen maar prettig,
maar kan ook leiden tot reflexiviteitsstress vanuit de ‘onrust in ons hart’.
Nietzsche spreekt daarom over de mens als ‘ziek dier’. De mens is het niet
vastgestelde dier. Nietzsche hield het op 'het nog niet vastgestelde dier’, omdat de
mens niet volledig bepaald wordt door een biologisch programma, maar zelf vorm
kan geven aan zijn leven. De mens is niet vastgesteld, zoals het dier dat leeft vanuit
zijn instincten en samenvalt met zijn natuur. De mens heeft de compensatie van
het verstand om zelf meester en vormgever te zijn van zichzelf.

"God is dood! God blijft dood! En wij hebben hem gedood!
Waar vinden wij troost, wij moordenaars aller moordenaars?"
"Alles wat mij niet doodt, maakt mij sterker."
Friedrich Nietzsche is een invloedrijke filosoof van de
moderne tijd. De negentiende-eeuwse Duitse denker staat
bekend om zijn kritiek op de christelijke moraal en analyse van
het nihilisme. Het boek ‘Aldus sprak Zarathoestra’ verhaalt van
de profeet Zarathoestra die uit de bergen neerdaalt om onder
de mensen een nieuwe moraal te verkondigen, een die niet
zijn heil verwacht van het hiernamaals, maar in het hier en nu
durft te leven, met al zijn lijden en willekeur. God is immers
dood, schrijft Nietzsche in ‘De vrolijke wetenschap’, en dat
betekent dat ook de christelijke waarden krachteloos zijn
geworden.

Nietzsche over de Übermensch

Hoofdstuk 1 - De vrije markt en het goede leven in meervoud: vijf dimensies van het goede leven (1.1 t/m 1.4)

4. De kandidaten kunnen de vraag naar het goede leven relateren aan de vraag wat het betekent dat de mens ‘zich
tot zichzelf-in-de-wereld verhoudt’. Hierover kunnen zij een beargumenteerd standpunt innemen aan de hand van:
- Socrates’ opvatting dat het niet onderzochte leven niet de moeite van het leven waard is;
- het verschil tussen mensen en dieren volgens Cassirer;

- Nietzsches opvatting van de mens als ‘niet-vastgesteld dier’.

1.2. De vrije markt als een bijzonder economisch systeem
Het ontstaan van de vrije markt is één van de belangrijkste elementen in de moderne samenleving. De ’vrije markt’ is een
specifieke manier van uitwisseling van kapitaal, goederen en diensten tussen mensen. Deze markt is anders georganiseerd dan
andere vormen van economieën in bijvoorbeeld communistische landen. In de vrije markt wordt de prijs bepaald door de
verhouding tussen vraag en aanbod, bestaat er privé-eigendom en is er sprake van concurrentie tussen personen en bedrijven.
Geld is het ruilmiddel als rekenmiddel en er wordt uitgegaan van rendement op investeringen. De vrije markt kunnen we
beschouwen als een kapitalistische markt en is innovatief door onderlinge concurrentie.
De vrije markt heeft haar eigen opvattingen over de mens en het goede leven. Het kent consumenten die geld uitgeven om
behoeften te bevredigen. Daarnaast zijn er producenten met ondernemers die hoog in aanzien staan. De producenten en
consumenten leven in een globaliserende wereld. We kunnen hier allerlei kritische vragen stellen over wat rechtvaardig is.
Moeten we bijvoorbeeld als consument kritisch consumeren?
Doe de RADAR+
duurzaamheidstest

TheSchoolOfLife HISTORY: CONSUMERISM

Koop je altijd een plastic tasje
bij de kassa? Heb je vliegvakanties afgeschaft? Hoe
vaak eet je vlees? Kortom:
hoe duurzaam leef je? Een
groene test met tips voor
twijfelaars, beginners en
fanatiekelingen.

Het financiële systeem kent wereldwijd vele spelers, zoals banken, beleggers en hedgefunds en een crisis, zoals in 2008, kan
grote gevolgen hebben voor de reële economie. Het leven in een wereld met een vrije markt leidt tot verschillende vragen over
de morele kant van de zaak. Die vrijemarkteconomie bestaat niet veel langer dan 200 jaar en is geen natuurverschijnsel, zoals
het weer. Het is ontstaan in het Westen en heeft een eigen ideologie met eigen ideeën over het goede leven. De denkers van de
vrije markt zijn Adam Smith (1723-1790), Friedrich Hayek (1899-1992) en Milton Friedman (1912-2006). Zij hadden hun ideeën
over het goede leven, vrijheid en materiële welvaart. De ideologische verdedigers van het systeem worden ‘liberalen’ genoemd
en kennen politieke vertegenwoordigers in de jaren ‘70 van de 20e eeuw met Ronald Reagan en Margaret Thatcher als
neoliberalisme.
Zijn wij echter nog wel vrij in de wereld van de vrije markt? Google en Facebook kunnen onze gedragingen minutieus volgen (en
voorspellen). Brengt de vrije markt het goede leven dichterbij en hebben we genoeg aan woorden als vrijheid, materiële
welvaart en groei? Waarom worden de woorden moraal, cultuur en ideologie ‘vergeten’ in onze opvatting van de markt? Na de
val van de Berlijnse muur in 1989, toen het communisme de ideologische strijd verloren had, bleef alleen het vrije-markt
liberalisme over. De kritiek verdween en het vrije-markt liberalisme werd de universele objectieve waarheid.
Maar de vrije markt is niet neutraal. Het heeft een eigen 1) moraal, 2) cultuurgeschiedenis en 3)doel als ideaal van het goede
leven. De schrijvers van het boek (Verbrugge, Buijs en Baardewijk) willen die opvattingen van het vrijemarktdenken kritisch
langs de lat van de opvattingen over de vijf dimensies van het goede leven leggen. Zo willen zij een bijdrage leveren aan de
bevordering van het goede leven, zoals bijvoorbeeld gebeurt in ideeën over het ‘Bruto Nationaal Geluk’ of het ‘Beter Leven
Index’. Een van de stemmen is de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum.

Tijd voor Bruto Nationaal Geluk

1.3. Opvattingen over het goede leven: Martha Nussbaum capability approach
Zijn opvattingen over het goede leven niet altijd subjectief? We maken toch zelf uit wat we goed vinden? Maar daar kan je
weer tegenin brengen dat ieder mens leeft in een wereld die al langer bestaat. We verhouden ons dus niet alleen tot onszelf
(subjectief), maar ook tot onszelf-in-de-wereld. Dit is wat de filosofe Hannah Arendt de ‘human condition’ noemt.
Een recente en inspirerende poging om na te denken over het goede leven komt van Martha Nussbaum. Lange tijd werd het
goede leven gemeten aan de hand van het Bruto Nationaal Product (BNP). Het vergelijkt landen onderling op basis een
economisch maatstaf. Maar de kritiek was vanaf de jaren ‘80 dat deze maat niets zegt over hoe ontwikkeld een land in feite
is, laat staan dat een hoog BNP als vanzelf het goede leven zou bevorderen. Nussbaum wilde liever een maatstaf voor de
alfabetiseringsgraad, niveau van de gezondheidszorg, niveau van dictatoriale onderdrukking, leven boven/onder het
bestaansminimum, de beschikbaarheid van calorierijk voedsel en de positie van vrouwen. Ze ontwikkelde samen met de
econoom- filosoof Amartya Sen de ‘Capability Approach’. Deze gaat ervan uit dat het mens-zijn zelf een aantal mogelijkheden
(capabilities) veronderstelt. Een samenleving is goed als ze op elk van de mogelijkheden een bepaald minimum voor elke
burger mogelijk maakt.

Het bruto nationaal product (bnp) is de
totale toegevoegde waarde van alle
goederen en diensten die in een bepaalde
periode (meestal een jaar) door een
bepaald land wordt geproduceerd:

‘Capability’ is een Engelse term die maar lastig in het Nederlands te vertalen is. Het verwijst naar wat mensen daadwerkelijk
of realistisch – alle factoren meegenomen – in staat zijn om te doen en te zijn in hun leven. Nussbaum heeft een lijst
opgesteld van 10 gebieden waarop mensen capabilities zouden moeten hebben om een waardig leven te leiden. Ze heeft
haar visie op een toegankelijke manier uiteengezet in haar boek ‘Creating Capabilities: The Human Development Approach’
(2010). Het filmpje hieronder, van een interview met Nussbaum, is door haar uitgever gemaakt ter gelegenheid van de
lancering van dat boek.
De capabilities zijn zaken of activiteiten die mensen overal op de wereld verbinden
met ‘bloei’ en het goede leven. De meest invloedrijke lijst van capabilities beschrijft
Nussbaum in ‘Women and Human Development’ en heeft steeds als inleidende zin:
‘Die samenleving is goed, die mensen in staat stelt tot…..’ Om er paar te noemen:
Leven, Lichamelijke gezondheid, Onderwijs en wetenschap, Emoties, Plannen
maken, Relaties met anderen mogen hebben, Andere soorten, Zeggenschap (zie p.
42). De capability geeft de ruimte aan om keuzes te maken. Nussbaum legt een
groot accent op keuzevrijheid en dat komt haar ook weer op kritiek te staan – alsof
de capabilities vrijblijvend wel of niet uitgeoefend kunnen worden. Denk
bijvoorbeeld aan de zorg voor de natuur. Haar liberale opvattingen van de vrije
individuele realisatie van capabilities schiet volgens sommigen tekort daar waar
verplichting soms noodzakelijk is. Daarnaast lijken haar capabilities wel erg
geïnspireerd op het westers ideaal van vrijheid en zelfontplooiing.

Creating Capabilities

Een andere video introduceert een andere belangrijke grondlegger van de capability benadering, een die vaak in één
adem met Martha Nussbaum genoemd wordt, en dat is de Nobelprijswinnaar economie Amartya Sen.

The Capabilities Approach
(Weareparticiple)

5. De kandidaten kunnen de kritiek van Nussbaum weergeven op de opvatting dat het bruto nationaal product (BNP)
als criterium voor het goede leven kan worden gehanteerd. Daarbij kunnen ze de capabilities approach uitleggen,
toepassen en beoordelen.

1.4. Vijf dimensies van het goede leven: relaties, instituties, lichaam, natuur en zin(geving).
Hoewel de auteurs kennelijk sympathiek tegenover de capability benadering van Nussbaum staan, wordt dit uiteindelijk toch
niet het kader dat het boek gebruikt om te reflecteren op het goede leven. De auteurs identificeren vijf dimensies van het
goede leven die wellicht te koppelen zijn aan Nussbaums lijst met 10 centrale capabilities, maar die, zo beargumenteren ze,
“aspecten in het vizier brengen die bij Nussbaum onderbelicht blijven.” De vijf dimensies zijn:
1.Relaties met medemensen: We zijn verbonden met anderen met wie we de wereld delen.
2.Instituties: We zijn verbonden met een institutionele wereld en leven in een georganiseerde samenleving door middel van
instituties (staat, school, gezin, rechtspraak).
3.Het lichaam: We hebben een lichaam en lichamelijke behoeften en we leven op een concrete plek in een concrete tijd.
4.De natuur: Met ons lichaam zijn we ook verbonden met de natuur. Onze voeding komt uit de natuur en we zijn verbonden
met een (duurzaam) ecologisch systeem
5.Het geestelijke of de zin: De mens verhoudt zich tot zichzelf-in-de-wereld als deel tot een geheel met waarden die een
richting geven, naar een zin en betekenis van leven en sterven.
Voor dit boek zullen deze dimensies in ieder geval gaan dienen als lens om te onderzoeken en beoordelen of de vrije markt
het goede leven al dan niet bevordert.

DEEL 1 Het goede leven: toen en nu

Hoofdstuk 2 - Plato en Aristoteles over het goede leven.
2.1 Ons gebruik van contrastbronnen
Andere samenlevingen kunnen als contrastbron dienen. Het is enerzijds een inspiratiebron en anderzijds legt het verschillen
tussen culturen bloot.

Het oude Athene

Het christendom

In hoofdstuk 2 introduceren de auteurs van ‘Het Goede Leven & de Vrije Markt’ het begrip ‘contrastbron’: het gebruiken van de
ideeën over het goede leven en de vrije markt uit andere culturen en tijden om scherper te krijgen hoe wij er zelf, in onze tijd en
maatschappij, tegenaan kijken. Hoofdstuk 2 neemt het oude Griekenland als contrastbron. Dat de oude Griekse filosofen zinnige
dingen te zeggen hadden over het goede leven, is algemeen bekend. Hoofdstuk 3 heeft als contrastbron het christendom.

Leven en samenleving in het oude Griekenland
De ideeën over het goede leven van de oude Grieken mogen dan nog steeds weerklank vinden, wat het hoofdstuk duidelijk
zal maken is dat deze cultuur maar weinig op had met de vrije markt die nu juist voor ons zo belangrijk is. De ondertitel van
het hoofdstuk is dan ook: Waarom ‘edel handelen’ in het Oude Griekenland niet samen kon gaan met handel. Om te kunnen
begrijpen waarom dat zo is, schetsen Verbrugge en zijn medeauteurs als eerste een beeld van hoe het alledaagse leven en
de maatschappij in het oude Griekenland in elkaar zaten.
Hier twee gerelateerde filmpjes: de eerste zoemt in op een dag
uit het leven van iemand in het oude Athene, de andere vat de
geschiedenis van het oude Griekenland kort samen. Dat is een
geschiedenis met vele oorlogen tussen Athene en andere
stadstaten.
A day in the life of an ancient
Athenian - Robert Garland
(TED)

Ancient Greece in 18 minutes (Arzamas)

2.2. Athene: de turbulente geboortegrond van de filosofische vraag naar het
goede leven
Onze hoge waardering van (betaald) werk zou in Griek uit de oudheid niet
begrepen hebben. Waar in de moderne samenleving arbeid en consumptie een
centrale plaats in het goede leven hebben gekregen, speelt dat een
ondergeschikte rol in het denken (over het goede leven) bij Plato en Aristoteles.
De Griekse polis (stadstaat) was van oudsher een Aristocratische
landbouwsamenleving. De adelijke families bezaten het land en hadden politieke,
militaire en religieuze rechten en plichten. Daarnaast waren er vrije mannen
(boerenkrijgers) die demos (volk) werden genoemd en die mee vochten in het
leger. In de polis was een agora (marktplein) waar volksvergaderingen (boulé)
werden gehouden. Slechts 10% van de inwoners had volwaardig burgerschap.
Vrouwen, slaven, handelaren en gastarbeiders niet. De edelen hoeven niet te
werken voor hun geld. De heer des huizes werkte niet, maar zorgde wel voor de
oikonomia. Daarnaast hield hij zich bezig met het welzijn van eigen mensen en de
polis als geheel – met religieuze feesten, het recht en militaire zaken. De economie
van de polis was een ‘steady state economy’ en niet gericht op groei, maar op het
onderhouden van de stad.
Athene kent een bloeitijd (en neergang) in de 5e eeuw voor Christus. De Atheners
verslaan de Perzen met hun enorme vloot. Athene vormt de Attisch-DelischeZeebond en voert een imperialistische politiek. Vroegere bondgenoten worden al
snel als wingewesten beschouwd en een object van uitbuiting. De sofisten
verzorgen lessen om jonge mensen succesvol te laten zijn in de democratische
arena.

"De School van Athene". Fresco van Rafaël Santi.
In het midden zie je Plato, die naar boven wijst,
en Aristoteles, die naar beneden wijst. Andere
Griekse filosofen zitten en staan om hen heen.

De sofisten kwamen uit het gehele Griekse cultuurgebied,
maar in tegenstelling tot de presocraten waren ze met
name actief in Griekenland, en dan vooral Athene in de
tweede helft van de 5e eeuw v.Chr. Alleen Callicles en
Antiphon waren oorspronkelijk Atheens.

• De Pelopponesische oorlog die Pericles begon tegen de Spartanen zal een kleine dertig jaar duren en desastreus eindigen voor
Athene. Athenes machtspositie in de regio is definitief voorbij. De grote filosofen Socrates, Plato en Aristoteles filosoferen over
de grote vraag ‘Wat is het goede leven?’. Zij reageren op een dramatische Atheense geschiedenis van bloei en verval.

PHILOSOPHY - The Good Life:
Plato

PHILOSOPHY - The Good
Life: Aristotle

2.3. Plato’s staat als reactie op de neergang van Athene
Het werk van Plato moet, stellen de auteurs, begrepen worden als een reactie op de neergang van Athene door de bijna 30
jaar durende Pelopponesische oorlog met de Spartanen. “Zijn diagnose was duidelijk“, stellen ze, “Athene is ten onder
gegaan aan onmatigheid, eigendunk, geldzucht en de gerichtheid op het eigenbelang van de burgers.” Democratische
praktijken hadden ook niet geholpen, want een democratie slaat volgens Plato onvermijdelijk door in een ochlocratie: “het
schrikbewind van de massa of het gepeupel.” Het ideaal van Plato is een aristocratie met een ‘filosoof-koning’ als wijze
leider. Richt het geheel van de samenleving zo in dat het nooit meer mis kan gaan. Een ideale samenleving, waarin het
gemeenschapsbelang van de polis centraal staat.

Plato's Philosopher Kings on BBC 4

De menner, de noes, nous (intellect, het redenerende en kennende deel)
Het nobele paard, de thumos, thumoeides (passie, wil, doorzettingsvermogen)
Het weerspannige paard, epithumia, epithumetikon (trek, lust, driftleven)

Mens

Staat

1. Vegetatief-verlangend deel

1. Boeren en werklieden

2. Thymotisch-eergevoelig deel

2. Strijders of wachters

3. Denkend-schouwend deel

3. Filosoof-koningen

Ethiek
1.Matigheid
2.Dapperheid

3. Verstandigheid
TheSchoolOfLife
Why Socrates Hated Democracy
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Plato ontwikkelt een staat met een sterk hiërarchische orde. De filosoof-koning is het toonbeeld van het goede leven. Hij
beschikt over de deugden in de meest complete zin. De kennis van de idee van het goede geeft kennis voor het goede
bestuur van de stad. De economie in de polis is zelfvoorzienend (autarkia) en de opvoeding (paideia) en vorming van jonge
mensen is een centrale zaak van de polis. Kinderen worden dus opgevoed door de staat. De ordening van de staat als
geheel biedt geen ruimte voor individuele vrijheid. Iedereen houdt zich aan zijn rol in het geheel. In de polis van Plato is
geen ruimte voor individuele vrijheid, eigenbelang, eigendom en familieverbanden. Plato heeft veel kritiek gekregen op
zijn politieke filosofie, onder meer door zijn leerling Aristoteles.
Een van de grote criticasters van Plato is de filosoof Karl Popper, die in zijn boek ‘The Open Society and Its Enemies’ de
ideeën van Plato vergelijkt met het totalitaire denken van het nationaalsocialisme van Nazi-Duitsland en het communisme
van Sovjet-Rusland (en later China). Totalitair denken maakt een kritische discussie onmogelijk, omdat één waarheid als
absoluut wordt genomen.

Popper - Durf te Denken
op Human

“De centrale vraag die hier speelt, is deze: kan een samenleving zo georganiseerd worden dat het altijd allemaal helemaal
goed komt? Kun je de uitkomsten van de samenleving controleren? Of offer je dan de vrijheid van mensen op en wordt
alleen daarom al zo’n samenleving onleefbaar voor haar individuele burgers? Vergelijkbare vragen laten zich stellen over
de vrije markt: kun je die helemaal controleren, of is de vrijheid zo belangrijk dat je wellicht ongewenste uitkomsten
accepteert, bijvoorbeeld inkomensongelijkheid?”

Hoofdstuk 2 Plato en Aristoteles over het goede leven (2.3 t/m 2.7)
6. De kandidaten kunnen Plato’s argumentatie voor de ‘ideale staat’ reconstrueren en evalueren. Hierbij kunnen zij:
- de kritiek van Plato op de democratie weergeven;
- uitleggen wat bij Plato het verband is tussen de hiërarchische orde in de samenleving en de drie delen van de
menselijke ziel;
- beargumenteren dat Plato’s ‘ideale staat’ zowel als een utopie alsook als een dystopie kan worden beschouwd en
daarbij de kritiek van Popper betrekken.

2.4. Aristoteles’ antwoord: de Ethica Nichomachea en de vraag naar geluk en deugd
Aristoteles over geluk en deugd:
Aristoteles heeft ook gereflecteerd op de juiste inrichting van de staat, maar zijn
meest invloedrijke werk is de ‘Ethica Nichomachea’, waarin hij zijn visie op het goede
leven uiteen zet. De ontwikkeling van deugden neemt daarin een belangrijke plaats
in.
In het boek ‘De Politica’ analyseert Aristoteles verschillende goede staatsvormen.
Wanneer de machtshebbers alleen gericht zijn op het eigenbelang komt de politieke
orde onder druk te staan. Monarchie wordt tirannie en een aristocratie (macht aan
de elite) wordt een oligarchie (macht aan een kleine groep van rijken en sterken) en
een politeia (gemengde staatsvorm met invloed van een deel van de polis) wordt een
democratie. Democratie is volgens Aristoteles een slechte zaak, omdat daar de
willekeur van allen geldt in plaats van de verstandige deugdelijke elite.

Aristoteles wil niet - zoals Plato - het ontwerp van één ideale staatsordening.
Aristoteles richt zich op de vraag: hoe kunnen mensen goed zijn (qua karakter en
handelen) in een bepaalde maatschappelijke orde? Een goede samenleving is
gebaseerd op goede mensen. De eerste vraag is dus de vraag: wat is het goede
leven?

Aristotle & Virtue Theory:
Crash Course Philosophy
#38

Aristotle’s Timeless Advice
on What Real Friendship Is
and Why It Matters on
The Art of Improvement

In de ‘Ethica Nicomachea’ schrijft Aristoteles over het menselijk geluk (eudaimonia) als het hoogste goed waar iedereen
naar streeft en waar de politieke gemeenschap op gericht is. Er zijn verschillende visies op het goede leven. Voor de één ligt
het in materiële rijkdom of macht en voor de ander in aanzien of gezondheid of genot. Aristoteles heeft een gedeelde
opvatting wat betreft geluk.
Aristoteles begint in zijn analyse van geluk bij de vraag ‘wat is typerend voor de mens?’. Wat volgt uit zijn wezen/essentie of
natuur (fysis)? De mens is van nature een dier dat kan denken (animal rationale of zooion logon echon). Geluk(t) menszijn
moet dus wel samenhangen met de rede (logos). De rede stelt de mens in staat tot handelen.

Aristoteles maakt onderscheid tussen
verschillende soorten zielen: het
vegetatieve (planten), sensitieve (dieren)
en intellectuele (mensen). Overkoepelend
is het idee van de ziel als een soort
organiserend principe dat ervoor zorgt dat
een organisme groeit en naar iets streeft.

Volgens Aristoteles is het de deugd (aretè) – als een bepaalde toestand of houding van de ziel – die ons in staat stelt goed
te handelen. Zoals een goede voetballer deugt als hij goed functioneert en dus bijvoorbeeld goede voorzetten geeft. Een
goede docent deugt als hij over pedagogische en didactische vaardigheden beschikt, een goede kok deugt als hij goed kan
koken. Voorbeelden maken hier duidelijk wat onder ‘goed’ wordt verstaan.

Wat maakt een goede voetballer?

En een goede docent

We vinden die juiste houding door naar
voorbeelden te kijken. Daarin herken je
volgens de deugdethiek het goede leven
en het midden.

Op de muur van de de Stanza della Segnatura, onderdeel van de Stanze di Raffaello zijn
drie van de vier kardinale deugden afgebeeld: wijsheid, moed en matigheid. De vierde
en belangrijkste kardinale deugd, de rechtvaardigheid, is op het plafond geschilderd.

Deugd is worden wat en wie er in je zit. Deugdethiek is een ethiek van de levenskunst, omdat ze ons laat worden wie wij zijn. Ze
verheft het leven tot kunst. Dit is dus het tegenovergestelde van “als je maar wilt, dan kun je alles!”; nee, je kunt alleen wat in je
ligt besloten. Zo goed mogelijk worden wat je doel (telos en de teleologische ethiek) is, is het doel van alles en van iedereen; een
gelukt mens is dus ook een gelukkig mens. Het algemene is dus worden wie je kunt worden, maar aangezien iedereen een ander
doel heeft – lees: andere capaciteiten – is dit streven dus ook erg persoonlijk. Iemand die beschikt over de deugd handelt vanuit
het in werking zijn (energeia) van de ziel vanuit die deugd.

Deugd is niet een handeling, maar een houding die voortkomt uit oefening, opvoeding en vorming en je geschikt maakt tot een
bepaald soort handelen en die zelfs maakt dat je als vanzelf tot zo’n soort ‘handelen’ bent geneigd.
De vier kardinale deugden zijn de vier deugden waar het om gaat in de deugdethiek. Het zijn: 1. Moed of dapperheid (andreia of
furtitudo) 2. Matigheid of bezonnenheid (soophrosynè of temperantia) 3. Rechtvaardigheid (dikaiosyne of justitia= de volkomen
deugd waarin ethische deugd en praktische wijsheid verenigd wordt) 4. Verstandigheid (phronèsis of prudentia). Aristoteles
maakt onderscheid tussen intellectuele deugden, die het verstand vormen (zowel theoretisch door de sophia of wijsheid en
praktisch door de phronèsis of verstandigheid) en de karakter-deugden, zoals de moed, de matigheid, de vrijgevigheid, de
grootmoedigheid, vriendelijkheid, waarheidsliefde, geestigheid, rechtvaardigheid en vriendschap.
Bij het goede leven hoort – volgens Aristoteles – ook genieten van het leven, waarbij het juiste midden niet uit het oog verloren
moet worden.

Deugden verschillen en er zijn er velen, maar de deugden (of voorbeeldige patronen die door meerderen herkend zijn) uit de
geschiedenis die blijvend worden herkend, zoals bijvoorbeeld de moed, zijn wel de belangrijkste deugden. Natuurlijk
bestonden er verschillende contexten waarbinnen de deugd – zoals de moed – betekenis krijgt. Voor Aristoteles is moed
verbonden met de soldaat in de oorlog, terwijl Thomas van Aquino bij moed denkt aan de martelaar tijdens de vervolging.
Tegenwoordig denken we misschien eerder aan verzetsstrijders of aan iemand die zich niet laat intimideren. Al deze
contexten waarbinnen voorbeelden van moed worden genoemd hebben het wel steeds over dezelfde patronen die we
moedig noemen. Van de soldaat tot de Greenpeaceactivist – een moedig mens is iemand met een houding die met het
goede doel (telos) voor ogen in de juiste mate, op het juiste moment en de juiste tegenstanders het midden weet te kiezen
tussen roekeloosheid en lafheid.

Het Voordeel van de Twijfel: Afl. 5: Geluk

7. De kandidaten kunnen Aristoteles’ argumentatie dat
er verschillende goede staatsvormen zijn,
reconstrueren en evalueren. Daarbij kunnen zij:
- uitleggen welke rol de rede (logos), de deugd (aretè)
en het handelen (energeia) als werkelijkheid van de
ziel daarin spelen;
- beargumenteren dat deugdzaamheid en geluk
(opgevat als eudaimonia van het praktische leven)
uitsluitend bereikt kunnen worden binnen de polis
(stadstaat);
- met voorbeelden uitleggen dat staatsvormen
volgens Aristoteles kunnen ontaarden.

2.5. Een inhoudelijke verkenning van Aristoteles’ deugdethiek
De mens is een dier met logos. Het hebben van logos heeft twee betekenissen, namelijk 1) het
hebben van rede (in taal, spreken en redeneren) en 2) zich rekenschap geven van. Deze
betekenissen van logos verwijzen naar de twee delen van de ziel met hun eigen aretai:
1. De dianoëtische deugden die horen bij het denkende deel van de ziel (zoals
technè=vaardigheid, epistemè=kennis, phronèsis=(morele) verstandigheid, sophia=wijsheid
en nous=intelligentie).
2. De ethische deugden die horen bij het strevende (verlangen, driften en wil) deel dat kan
luisteren naar de logos (zoals moed, matigheid, vriendelijkheid, vrijgevigheid et cetera).
De deugd ligt altijd in het midden tussen twee uitersten – tussen een teveel en een te weinig,
tussen doorslaan en tekortschieten. Het midden wordt bepaald door specifieke omstandigheden
van de persoon die handelt vanuit zijn of haar redelijkheid. Niet vanuit een algemene regel, maar
vanuit de vorm van een praktisch syllogisme met een major premisse, een minor premisse en een
conclusie.

8. De kandidaten kunnen de opvatting van Aristoteles over een
deugdzaam leven uitleggen en toepassen. Daarbij kunnen zij met
voorbeelden:
- een definitie geven van deugd en deze definitie uitleggen en
toepassen;
- uitleggen dat het streven naar geluk (eudaimonia) samenvalt
met het goede voor zichzelf en de gemeenschap;
- het onderscheid tussen dianoëtische en ethische deugden
uitleggen;
- uitleggen dat de verschillende deugden elkaar vooronderstellen.

Daarnaast kunnen zij uitleggen:
- dat ‘volkomen deugd’ niet is weggelegd voor de massa;
- wat ‘ware vriendschap met zichzelf’ betekent en een afweging
maken in hoeverre dit voor mensen in de samenleving van toen
mogelijk was en nu is.

2.6. Gelukkig leven als zooion politikon
De mens is naast een dier met logos ook een sociaal dier. Het goede leven is
geen zaak van de enkeling. Je bent samen gelukkig in een gemeenschap. Zo
heeft vriendschap een belangrijke betekenis bij Aristoteles. De deugd van
de rechtvaardigheid richt zich vooral op het sociale leven van de mens. De
mens is een politiek dier, een zooion politicon. In zijn ‘Politica’ maakt
Aristoteles onderscheid tussen de deugd van de goede man en die van de
burger (als deel van een politieke gemeenschap). Als zooion politicon is het
deugdzaam om te besturen en bestuurd te worden. Vrijheid betekent hier
niet een doen waar je toevallig zin in hebt, maar is intrinsiek verbonden met
de deugd. Een goed mens handelt niet tegen de geest van de wet in. Hij
beschouwt de wet als uitdrukking van zijn eigen ethos.
2.7. Terugblik op de Atheense contrastbron: de vijf dimensies van het
goede leven.
In de oudheid (Athene) zag men het samenleven met de medemens als
onderdeel van het goede leven met GELIJKEN. Dus niet met vrouwen,
werklieden en slaven, maar met vrienden en medeburgers. Het geluk richt
zich niet op het individuele geluk, maar op het samenleven met anderen
(medeburgers). De familie en de agora zijn de instituties van de polis. Geld
verdienen en politieke functies gaan niet goed samen volgens Aristoteles.
Het lichaam heeft behoeftes, maar moet in toom worden gehouden. Slaven
verrichten de lichamelijke arbeid. De economie is niet gericht op groei of
vooruitgang, maar op het onderhouden van de oikos. De mens maakt
onderdeel uit van de natuur en kosmos en het geestelijke of zingeving
wordt ingevuld door de filosofie en het filosoferen (philos van de sophia).

De rechtvaardigheid

De school van Aristoteles

9. De kandidaten kunnen uitleggen en evalueren welke rol de deugd rechtvaardigheid bij Aristoteles speelt bij de
zelfverwerkelijking van de mens in de polis. Tevens kunnen zij uitleggen dat volgens Aristoteles het volgen van de
wet een vrije handeling is en kunnen zij een standpunt innemen over de vraag of dit in onze tijd ook relevant kan
zijn.
10. De kandidaten kunnen aan de hand van de vijf dimensies van het goede leven de opvattingen van Plato en
Aristoteles over het goede leven uitleggen, vergelijken, toepassen en beoordelen.

Primaire tekst (1): Aristoteles – Ethica Nicomachea
11. De kandidaten kunnen uitleggen dat aretè (deugd, voortreffelijkheid) een karakterhouding is. Daarbij kunnen zij
uitleggen:
- waarin een karakterhouding zich onderscheidt van emoties en vermogens;
- dat voortreffelijkheid is gericht op het midden, zoals door verstandige mensen bepaald;
- dat het bezit van voortreffelijkheid alleen het resultaat kan zijn van herhaald gedrag, maar deze handelingen op
zich niet voldoende zijn om voortreffelijk te worden;

- dat men maar op één manier goed, maar op vele manieren slecht kan zijn.

Hoofstuk 3 - Het goede leven in het christendom: onderweg naar een betere
wereld

Life of Brian (1979) Terry Jones Trailer

3.1. De kracht van de cultuur
De (klassieke) Griekse cultuur was een ongelijke samenleving met enerzijds een aristocratische topklasse (van zogenaamde echte
burgers) en anderzijds de massa van vrouwen, slaven en dagloners. Onze hedendaagse cultuur is gebaseerd op gelijkheid, terwijl
de klassieke cultuur onkritisch is over ongelijkheid tussen man en vrouw en niemand zich druk maakte over de slaven en
arbeiders in de zilvermijnen. Pas in de Verlichting gaan filosofen zich uitspreken over de fundamentele gelijkheid van mensen. In
de oudheid wordt arbeid nog minachtend bekeken, terwijl wij werk in hoog aanzien hebben. We gaan naar school om een goede
baan te krijgen. Natuurlijk zijn ook wij kinderen van onze tijd, maar we maken ook deel uit van de geschiedenis met de oudheid,
christelijke middeleeuwen en de moderne tijd.

3.2. Het christendom en de revolutionaire opkomst van de homo aequalis
De opkomst van het christendom bracht een grote breuk teweeg met de wereld van de klassieke oudheid. Het christendom richt
zich met het ideaal van het goede leven niet op de aristocratie, maar op alle mensen. Jezus prijst de armen en apostel Paulus
organiseert de christelijke gemeenschappen tussen Jeruzalem, Athene en Rome.

Het christendom staat open voor alle mensen, arm en rijk, hoog en laag en trekt veel vrouwen aan. De kernboodschap van het
christendom – in een context van oorlog en dreiging – gaat over een toekomst, waarin binnenkort vrede en gelijkheid zal komen
te heersen. Zo zagen profeten in het jodendom in die geschiedenis een heilsboodschap van de God van Israël. Jezus sloot aan bij
die traditie. Hij sprak over het Koninkrijk van God . Anders was dat hij die utopische toestand in het hier en nu laat beginnen. Hij
voerde geen politiek programma. Het Rijk van God is geen aardse werkelijkheid. Het geeft een richting aan het goede leven, maar
geen politiek programma. Jezus richt zijn boodschap op de hele mensheid, zonder onderscheid in ras, natie, gender of status. En
vooral Paulus neemt die boodschap over. Het is de overgang van de homo hierarchicus naar de homo aequalis. De eerste
christenen kwamen één keer per week samen op zondagen en probeerden te leven vanuit dit nieuwe ‘koninkrijk’ als kerk. Later
ontstonden zo kloosters. De hoogste deugd werd de liefde en arbeid ging deel uitmaken van het goede leven.

3.3. De liefde als hoogste deugd

De deugd die de mens van God ontvangt is de theologale deugd. Het zijn geloof (is het geloof in een betere wereld en het
vertrouwen op een goede afloop), de liefde (het zich inzetten voor een betere wereld en het welzijn van anderen) en de hoop
(het vertrouwen dat het ooit wordt gerealiseerd).
De liefde moeten we verstaan als drie soorten liefde, waarin de agapè de hoogste christelijke deugd wordt:

1. De eros liefde of de liefde van het verlangen naar wat je mist
2. De philia of vriendschap is de liefde van de wederkerige gemeenschappelijkheid
3. De agapè (caritas) liefde of de liefde van onbaatzuchtigheid en van de naastenliefde. Het is de liefde van barmhartigheid en
de vergeving. Misschien wel de liefde die we het minst begrijpen, maar wel kennen als ideaal. Het krijgt zijn uitwerking in de
‘werken der barmhartigheid’.
De zeven werken
van
barmhartigheid
zijn:
1.De hongerigen
spijzen
2.De dorstigen
laven
3.De naakten
kleden
4.De
vreemdelingen
herbergen
5.De zieken
verzorgen
6.De gevangenen
bezoeken
7.De doden
begraven

3.4. De waardering voor arbeid
Het grootste verschil tussen het christendom en de klassieke oudheid is de waardering voor arbeid. In de Oudheid was arbeid
iets voor slaven en vrouwen (en niet voor burgers). In de joodse en christelijke cultuur is de arbeid vanzelfsprekend. In Genesis
staat: “Zes dagen zul je arbeiden en al je werk doen en pas op de zevende dag rust houden” (en dat geldt dan voor iedereen).
Jezus en Paulus spreken positief over arbeid en in de middeleeuwse kloosters moet ook gewerkt worden. In de westerse
benedictijnerkloosters geldt ‘ora et labora’ (bid en werk). Al het werk wordt gewaardeerd, van stadsbestuur tot het huishouden.
In het westen krijgt arbeid een steeds hogere waardering. In het protestantisme (van Luther en Calvijn) is arbeid zelfs een
goddelijke roeping. Ons woord ‘beroep’ is etymologisch verbonden met ‘beroeping’. In het werk wordt God gediend en daarmee
als daad van liefde beschouwd. Voor Max Weber is het westers kapitalisme ontstaan uit de arbeidsethos van het protestantisme.
Werk, arbeid en het hebben van een baan wordt deel van een zinvol leven.

Rutger Bregman: “Ik zie het
basisinkomen als onderdeel
van een nieuw wereldbeeld”

Hoofdstuk 3 Het goede leven in het Christendom (3.3 + 3.4)

De zeven werken van barmhartigheid zijn in de christelijke traditie zeven
manieren waarop gelovigen barmhartigheid tonen en zijn gebaseerd op de
woorden van Christus volgens het Evangelie volgens Matteüs.

12. De kandidaten kunnen uitleggen wat theologale deugden zijn en hoe deze zich verhouden tot de klassieke
deugden. Daarbij kunnen zij uitleggen wat liefde als hoogste deugd inhoudt en waarom deze deugd op gespannen
voet staat met het hiërarchische denken van Plato en Aristoteles en met hiërarchisch denken in het christendom.

3.5. De middeleeuwse stad als kristallisatiepunt van nieuwe morele inzichten
Wat is er in de geschiedenis gebeurd met de christelijke erfenis? Daar waar de stedeling in de klassieke oudheid naar het
circus, de arena of het theater, de badhuizen en gymnasium (sportcentrum) ging en natuurlijk de tempel en de agora, daar
gaat de middeleeuwer naar de kerk. Er zijn weeshuizen, opvanghuizen en leefgemeenschappen, kloosters en begijnhoven en
de universiteit. Ook zijn er de troste gildehuizen (verenigingen van ambachtslieden zoals bakkers, metselaars en kleermakers).
De middeleeuwer komt in de stad waar wordt gewerkt en handel wordt gedreven. Bij de vrije dagen wordt er even niet
gewerkt. Er zijn processies, heilige feesten of missen in de kerk. Er zijn banken, geld en rente (niet op leningen), maar men gaat
zeer voorzichtig om met deze zaken. Er ontstaat een nieuwe kijk op het goede leven en in de steden ontstaat een nieuwe
burgerlijke cultuur. Dit betekent het einde van de feodale structuren en het hiërarchische denken. Op weg naar de homo
aequalis zullen ook de slavernij en horigheid moeten verdwijnen (buiten Europa zal dat nog veel langer duren).

3.6. De vijf christelijke dimensies van het goede leven in de christelijke traditie
In de christelijke middeleeuwen is het goede leven verbonden met arbeid, handel, en vakmanschap. Ook het idee van
individuele gelijkwaardigheid van de mens dringt door in de westerse geschiedenis. Gelijkwaardigheid was niet altijd even
belangrijk in de christelijke cultuur. Vooral waar het ‘de natuurlijke orde’ betrof (nog een oud idee van Aristoteles). Wat betreft
de 5 bronnen van het goede leven zijn de volgende overwegingen belangrijk:

1. Wat betreft het samenleven legt het christendom het accent op het gezin (niet perse de familie). Daarnaast zijn er de
samenlevingsvormen in de kloosters, kerken, gilden. Daar is de zorg voor ziekte en armoede van groot belang.
2. Wat betreft het lichaam is er de afwijzing van het buiten de stad ter vondeling leggen van kinderen (meestal meisjes) zoals
in de oudheid wel kon gebeuren. Ook het doden van kinderen (met handicap) wordt afgewezen. De angst voor overspel en
vrije seksualiteit zorgde voor een negatieve benadering van seksualiteit. In de jaren ‘60 komt er een fel verzet tegen de
christelijke moraal van onderdrukking van de (vrije) seksualiteit.
3. Instituties bestaan in de vorm van kloosters en kerkelijke gemeenschappen en gilden (maatschappelijk middenveld) en
baseren zich op regels en geloften. Onderwijs is belangrijk en er ontstaan de eerste universiteiten.
4. De natuur is de schepping van God en zelf dus niet heilig. In de late Middeleeuwen ontstaat een interesse in de empirische
wetenschappen.
5. De zin van het leven kan niet alleen in dit leven gevonden worden. Mensen zijn in dit leven op weg naar het eeuwige leven.
In de Middeleeuwen was men een reiziger en pelgrim. Een zinvol leven bestaat in overeenstemming met de geboden van
God. De wereld is enerzijds geschapen door God en dus goed en anderzijds een toekomstig leven dat in gebed wordt
beschouwd. De zelfbezinning is belangrijk. Ben ik wel op de goede weg? Het hedendaagse motto van het (neo)liberalisme
“Gij zult winst maken” is nog zondig, maar een begin is gemaakt. Er is een verbod op woeker (teveel rente) en er is de
rechtvaardige prijs. Er bestaat in de ME gelijkheid (christendom voor iedereen) en ongelijkheid (kerkelijke hiërarchie). De
moderne tijd met behoefte aan bevrijding (van het individu) klopt aan de poort.

Extra: Thomas van Aquino voegt de christelijke theologale deugden geloof, hoop en liefde toe.
De menselijke geest kan naast het denken en het voelen ook nog willen. Willen is iets anders dan denken en voelen. In de ethiek van
Aristoteles is er weinig ruimte voor het willen. De ethiek uit de oudheid heeft een sterk intellectualistisch karakter. Wie niet deugt gaat
eerst naar school om zich te vormen. Niet willen bestaat in deze (intellectualistische) benadering niet.
De ontdekking van de wil:
Augustinus merkte dat het denken en voelen niet op elkaar afgestemd hoeven te zijn. Je weet dat je sommige zaken van jezelf moet
veranderen, maar je doet het niet. Het denken en voelen kunnen tegenstrijdig zijn. Daarom moet er – volgens Augustinus – nog iets
anders in het spel zijn: de wil. De wil is een kracht die in opstand kan komen tegen het denken. In het christelijk denken werd dit ook
gezien als het kwaad. Het kwaad is het in opstand komen tegen het goede. De drie monotheïstisch godsdiensten beschouwen alle drie
het kwaad als het verzet tegen het goede. In het klassieke (Grieks en Romeins) denken was het kwaad een kwestie van zich vergissen of
een gebrek aan inzicht hebben. Als je inziet dat iets niet goed is dan streef je het ook niet na. In het christelijk denken wordt het kwaad
echter gezien als een moedwillige daad die niet uit het verstand kan komen en ook niet uit de begeerte. Dus het kwaad moet wel uit een
derde kracht komen, namelijk de wil. De kwade wil is de oorsprong van – wat in het christendom genoemd wordt – de zonde. De wil zelf
is niet zondig, dat is slechts de kwade wil. De wil kan ook goed zijn. Het goede moet dus niet alleen gekend worden, zoals bij de klassieke
filosofie. Het goede moet ook gewild worden. De kern van de deugd komt na Augustinus (en Thomas) te liggen op de goede wil. Iemand
die deugt is iemand van goede wil.
De theologale deugden: Thomas van Aquino
Als de deugd op de eerste plaats iets van de wil is, komt de vraag naar deugdzaamheid weer terug. Hoe kan je de wil maken tot iets van
goede wil. De vorming van de wil door het verstand is geen antwoord, omdat de wil iets anders is dan het verstand. "Ik weet wel dat iets
niet goed is, maar ik doe het toch" is het grote ethische probleem. De wil kan zichzelf dus niet bepalen (omdat er handelingen kunnen
worden verricht die geen moreel goede handelingen zouden zijn). Het christelijk antwoord is dat de wil zich inderdaad niet zelf kan
bepalen. De wil is daarbij afhankelijk van God. De deugd is bij Augustinus een genadegave, de genade van God.
Thomas wijkt of van de ideeën van Augustinus. Zijn filosofie (en dus theologie) is in grote mate beïnvloed door Aristoteles. Thomas
onderscheidt dezelfde deugden als Aristoteles, namelijk de intellectuele en de karakterdeugden. Naast deze deugden zijn er – volgens
Thomas – ook nog de deugden van de wil. De wil is van zichzelf gericht op het goede (invloed van de Griekse filosofie), maar heeft de
hulp van God nodig om van het goede voor zichzelf en het goede voor anderen te willen. Het is de stap van de zorg voor zichzelf naar de
rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid is de deugd waar de gerichtheid naar de ander centraal staat. We hebben een dwang nodig van de
wet om rechtvaardig te handelen, omdat we de stap naar rechtvaardigheid niet uit onszelf kunnen zetten. Het universeel goed (dat over
al het menselijk goed heengaat) is het laatste goed of het uiteindelijk doel. Thomas noemt dit God. God kan de mens richten op het
uiteindelijke doel. Die gerichtheid bepaal je niet zelf, maar wordt ontvangen van God. De deugd die de mens ontvangt is de theologale
deugd. Het zijn geloof (de kennis van het hoogste doel, die pas mogelijk wordt wanneer het verstand zich laat leiden door de wil), de
liefde (het willen van het hoogste doel) en de hoop (het vertrouwen dat het ooit wordt gerealiseerd).

Hoofdstuk 4 - De moderniteit als project van bevrijding (1): het autonome
individu
4.1. De Verlichting en het verlangen naar vrijheid

Scholieren.com
Videoplatform :: Wat is
de Verlichting?

Met ‘moderniteit’ wordt zowel een periode bedoeld die grofweg in de 18e eeuw begint als een proces waarin verbetering van
de wereld en waarden als vrijheid en rationaliteit centraal staan. Het is het begin van de opkomst van mensenrechten en
democratie, wetenschap en techniek. Deze periode kennen we ook onder de naam ‘Verlichting’. De filosofie komt in die tijd
steeds meer los te staan van de theologie. Kernwaarde van de Verlichting (en dus de westerse cultuur) is vrijheid. Moderniteit
kan begrepen worden als proces van bevrijding. Het christelijk verlangen naar vrijheid en gelijkheid wordt nu een politiemaatschappelijk programma. Het instituut kerk komt steeds meer onder vuur te liggen en ook de (heils)boodschap wordt
bekritiseerd. De mens richt zich op het leven in het hiernumaals in plaats van het hiernamaals. De betere wereld moet nu
beginnen en vrijheid wordt de kernwaarde in dit streven. Het is de opkomst van het autonome individu.

95 stellingen

Roomsen proberen
het licht van het
evangelie uit te
blazen dat de
reformatoren
hebben ontstoken.
Luther zit links
achter de vlam,
rechts ervan zit
Calvijn . 't Licht is
op den kandelaer
gestelt , door een
onbekende
schilder.

4.2. De Reformatie en de gewetensvrijheid
De opkomst van de idee van het autonome individu is nauw verbonden met de geschiedenis van het christendom met
haar heilsboodschap van gelijkheid voor alle mensen. Er is echter een groot verschil tussen de theorie en de praktijk.
Feodale structuren, hiërarchie in de kerk, de strijd om macht. De Nederlanden maken zich als één van de eersten los van
de feodale orde. De ‘radical Enlightenment’ begint – volgens historicus Jonathan Israel – in de Nederlanden met denkers
als Descartes en Spinoza. De opkomst van het intellectuele denken en de burgercultuur zijn niet los te zien van de opkomst
van de Reformatie in de eeuw daarvoor. In de handel wil men zelf zorg dragen voor hun welzijn en in de geloofsleer
ontstaat er ook een behoefte aan zelf verantwoordelijk zijn (los van de kerk en de priester).
Maarten Luther (en later Calvijn) stelde dat de mens door het geloof alleen (sola fides) zijn heil kan verdienen en kwam
met een scherpe kritiek op religieuze misstanden in de kerk. Het protestantisme beroept zich – naast het geloof – op de
Bijbel (sola scriptura), waarin God zijn waarheid heeft geopenbaard. Iedereen kan de Bijbel bestuderen en de dominee is
primus inter pares (eerste tussen de gelijken) en staat dus niet boven de mensen. Daarmee verschijnt een democratische
structuur en de eerste vormen van zelfbestuur (gilden) die passen bij de burgers uit de stad. Het eigen geweten en
godsdienstvrijheid worden de norm en vormt de opstap naar de autonomie van het individu, maar (nog) niet los van God.

4.3. Locke en Kant over de autonomie van het individu
In de Verlichting wordt onder vrijheid niet verstaan te doen waar je zelf zin in hebt (wat we tegenwoordig wel doen). Autonomie
betekent letterlijk zichzelf (autos) de wet (nomos) opleggen. Hier komen twee betekenissen samen: 1) de vrijheid van de
persoon betreft de rechten die anderen dienen te respecteren en 2) het recht om het eigen leven naar eigen (morele of
religieuze) keuzen in te richten. Het zijn John Locke (1632-1704) en Immanuel Kant (1724-1804) die vrijheid en autonomie
verder uitdenken. Locke is de grondlegger van het liberalisme, waarin het individu onvervreemdbare rechten krijgt in het ‘life,
liberty and property’. Deze rechten mogen door niemand geschonden worden. Ze scheppen ruimte voor autonomie en hebben
een economische strekking. Voor Locke is dit nog strikt verbonden met zijn protestants-religieuze levensbeschouwing. Dat
betekent bijvoorbeeld voor Locke niet het tolereren van het katholicisme want die vormt een staat binnen een staat. Het recht
op eigendom is een individueel recht bij Locke.

Kant wil de vrijheid redden van de deterministische (natuur)wetenschappen (fenomenale wereld). Vrijheid behoort tot het
domein van het Ding an sich (noumenale wereld). Voor Kant bestaat er geen moraal zonder vrijheid. Wij moeten onze vrijheid
gebruiken om boven onze neigingen te gaan en dienen gehoor te geven aan de rede die ons houdt aan het categorisch
imperatief. Ieder mens moet zich houden aan deze zedenwet.

4.4. Existentialisme en de bevrijding van de burgercultuur
Terwijl de autonomiegedachte aanvankelijk de burgerlijke cultuur ondersteunt, komt ze daar later – in de 19e eeuw – tegenover
te staan. Met Søren Kierkegaard hebben we een denker die het christendom gebruikt om een stevige kritiek te formuleren op
de Verlichting en het burgerschap. Zijn filosofie is een existentiefilosofie, waarin de autonomie van het individu een heel eigen
invulling krijgt. Hij verzet zich tegen een algemeen systeem van burgerlijke idealen (netjes zijn , werken, zich houden aan de wet,
bescherming door de staat). Bij Kierkegaard komt het individu en de innerlijke verhouding tot God centraal te staan. Goed leven
wordt een authentiek leven, maar wat dat concreet inhoudt valt moeilijk te zeggen. Dat wordt een zaak van de enkeling en zijn
existentie. In de jaren ‘60 wordt dit existentialisme met haar pleidooi voor authentiek en individueel leven de inspiratiebron van
studenten die zich verzetten tegen de burgerlijke cultuur. Burgerlijk wordt een scheldwoord en staat gelijk aan strakke regels,
autoritair gezag en massasamenleving. Er komt een bevrijding van het individu op het gebied van instituties als het huwelijk en
de universiteit en de vrije (homo)seksualiteit en het gebruik van verdovende middelen worden gestimuleerd. De hedendaagse
filosoof Charles Taylor benadrukt dat het goede leven zich hier kenmerkt door authenticiteit en de zoektocht naar ware
belevenis.

In de film Life of Brian uit 1779 parodieert het team van
Monty Python op een briljante manier de moderne
opvatting dat alle mensen verschillend zijn en voor
zichzelf moeten denken.

4.5. Het assertieve individu: autonomie als ‘dat bepaal ik zelf wel’.

Wat is het Liberalisme? WieWatWanneer?

Bij Kierkegaard bestaat er nog een sterke relatie tussen de mens en God. In het latere proces van modernisering krijgt de
subjectivering een seculier en zelfs atheïstisch ideaal. De moderne mens gaat zelf bepalen wat hij goed acht en de vorm (‘ik
bepaal het zelf’) bepaalt iedere inhoud met de inhoudelijke vrijheid als hoogste goed. De vraag is echter of de individuele
vrijheid echt is of een illusie. Deze kritische lijn wordt uitgewerkt door Marx en Foucault. Toch is de idee van individuele vrijheid
sterk ontwikkeld, tenzij deze vrijheid anderen schaadt. Dit denken krijgt zijn politieke vorm in het liberalisme. De relationaliteit
van de mensen onderling lijkt niet meer goed te passen in dit denken. Het lichaam zetten we steeds meer naar onze eigen hand
door middel van bijvoorbeeld de eugenetica. De natuur heeft te lijden onder het consumentisme van het liberalisme. En de
oriëntatie op zin is verdwenen omdat er geen zin meer bestaat.

Hoofdstuk 4 Moderniteit als een project van bevrijding: het autonome individu (4.2 t/m 4.65)
13. De kandidaten kunnen vier opvattingen van ‘het autonome individu’, een kernmotief van de moderniteit,
herkennen, weergeven en toepassen, namelijk autonomie als (religieuze) gewetensvrijheid (protestantisme);
rationele bepaling van plichten (Locke, Kant); anti-burgerlijke religiositeit (Kierkegaard); hoogst-individuele
authenticiteit (existentialisme).
14. De kandidaten kunnen uitleggen dat in het protestantisme van de 16e eeuw zowel sprake is van een
verinnerlijking (subjectivering) van de moraal (geweten) als van een plichtsethiek. Ze kunnen daarbij uitleggen dat
daarmee de vraag naar het goede leven verandert.
15. De kandidaten kunnen de opvatting uitleggen dat het opstellen van burgerrechten mede voortkomt uit de
protestantse religieuze levenservaring. Daarbij kunnen ze uitleggen wat Locke bedoelt met ‘de rechten van het vrije
individu’ en wat Kant voor ogen heeft met ‘het autonome individu’.
16. De kandidaten kunnen de aan het protestantisme ontsproten kritiek van Kierkegaard op de opvattingen van
verlichtingsfilosofen over het autonome individu weergeven, toepassen en evalueren.

17. De kandidaten kunnen de opvatting dat authenticiteit kenmerkend is voor de moderne invulling van het goede
leven, uitleggen en evalueren.

Primaire tekst (2): John Locke – Second Treatise of Government (Tweede verhandeling over het staatsbestuur)
18. De kandidaten kunnen uitleggen wat de natuurwet volgens Locke inhoudt. Daarbij kunnen zij de volgende
aspecten uitleggen, toepassen en beoordelen: op welke manieren mensen gelijk zijn in de natuurtoestand;
welke rechten en plichten mensen van nature hebben; hoe persoonlijk bezit ontstaat; hoe vanuit de
natuurtoestand een staat kan ontstaan.
19. De kandidaten kunnen uitleggen welk doel de stichting van een staat heeft volgens Locke. Daarbij kunnen zij de
volgende aspecten uitleggen, toepassen en beoordelen: dat daartoe een wetgevende en een uitvoerende macht
nodig zijn; welke vermogens (powers) van de mens in de natuurtoestand daartoe gedeeltelijk of geheel
opgegeven moeten worden.

Primaire tekst (3): Søren Kierkegaard – Vrees en Beven
20. De kandidaten kunnen de opvatting van Kierkegaard over het christelijk geloof als paradox weergeven,
uitleggen, toepassen en beoordelen. Daarbij kunnen zij: uitleggen op wat voor manier de enkeling als enkeling
hoger staat dan het algemene; met het Bijbelverhaal over Abraham de opvatting van Kierkegaard uitleggen dat
het christelijk geloof als paradox niet kan worden gemedieerd met het algemene en dat geloof dus niet herleidbaar
is tot ethiek.

H5 - De moderniteit als project van bevrijding (2): de beheersing van de wereld
Het streven naar vrijheid verandert ook de verhouding tot de werkelijkheid. Moderniteit is niet alleen de bevrijding van het
individu. De mens legt ook wetten op aan de wereld. We krijgen greep op de natuur, ons lichaam en de samenleving door
middel van wetenschap en techniek. Dit proces noemen we het proces van rationalisering van het wereldbeeld.
5.1. De rationalisering van het wereldbeeld- de Verlichting
Het antwoord van Kant op de vraag ‘wat is Verlichting?’ is sapere aude (denk zelf na). De mens bevrijdt zich van zijn
onmondigheid en onwetendheid. Wetenschap en filosofie nemen de rol van religie over. De vraag naar de waarheid en het
goede leven wordt niet meer beantwoord door het christendom met haar irrationele antwoorden. Humanisme en zelfs
atheïsme komen als redelijk alternatief. In de Middeleeuwen staan filosofie en wetenschap nog in dienst van de religie. Met de
opkomst van de wetenschap verandert de manier van studie. In de Middeleeuwen ging men nog te rade bij Aristoteles om de
studie van bijvoorbeeld dieren te onderzoeken. De nieuwe manier werd de empirische methode. De filosoof Francis Bacon wil
terug naar de bron zelf en dat is de natuur. Het empirisch onderzoek baseert zich op het experiment. Een van de meest
ingrijpende wetenschappelijke omwentelingen is de overgang van geocentrisme naar heliocentrisme. De wetenschap legt de
wereld uit en wiskunde wordt de taal van de wetenschap. Grote namen doemen op: Copernicus, Galilei, Keppler, Descartes,
Leibniz en Newton. De laatste schrijft zijn beroemde boek ‘De filosofie van de natuur volgens het principe van de wiskunde’.
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De mechanisering van het wereldbeeld
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Galileo Galilei: “En toch beweegt zij!”
Newton: "This most beautiful system of the sun,
planets, and comets, could only proceed from the
counsel and dominion of an intelligent and powerful
Being.”
Laplace: “Sire, je n’ai pas besoin de cette
hypothèse."
Hutton: geochronologie
Charles Darwin: variatie en natuurlijke selectie
Lemaitre: The Big Bang theory

De aristotelische fysica heeft zijn langste tijd gehad, in het bijzonder zijn teleologie waarin alle dingen streven naar de
verwerkelijking van hun natuurlijke doel (telos), d.w.z. hun essentie realiseren. Deze fysica wordt in de moderne tijd
vervangen door een mechanistische fysica. Een appel valt niet meer naar zijn natuurlijke plaats (aarde) om daar zijn doel te
bereiken (zaad te schieten). Nee, de appel valt als een klomp atomen door de wiskundig uit te drukken wet van de
zwaartekracht. De moderne wetenschap is mechanisch (drukt zich uit in causale wetten) en mathematisch (drukt zich uit met
wiskunde).
René Descartes voorziet de wiskunde van een onbetwijfelbaar subject: met zijn twijfelexperiment komt hij tot het ego cogito.
We kunne aan alles twijfelen (zintuigen, dat we dromen, zelfs dat we bedrogen worden door een kwade genius), maar niet
aan de twijfel zelf. De zekerheid van het denken (twijfelen is een vorm van denken) komt zo los te staan van de buitenwereld.
Het onderscheid subject(ief) en object(ief) is ontstaan en de mens wordt fundament van het bestaan. De wiskunde geeft ons
heldere ideeën (claire et distincte) van de buitenwereld. De mens is een res cogitans (geest) en res extensa (lichaam). Voor al
het lichamelijk/materiële geldt dat het uitgebreid is, omdat het ruimte inneemt. Het is weeg-, meet- en telbaar.
In deze tijd ontstaan de rationalisten, zoals Descartes en de empiristen, zoals Bacon, Locke en Hume. De zoektocht naar
objectiviteit wordt de norm en de wetenschap positivistisch (beschrijven van objectieve feiten). Het subjectieve (emoties,
moraal, liefde en kunst) is slechts subjectief en mag geen aanspraak maken op de objectiviteit van de wetenschap.

Dualisme
Hans Dooremalen

De wiskunde werkt steeds dieper in op ons leven en de wereld. Morele verstandigheid (phronèsis) is verdrongen door
mathematische berekenbaarheid. In alle wetenschappen, inclusief economie, psychologie, sociologie, wordt big data ingezet
om menselijk gedrag te voorspellen. Zijn we nog wel vrije en autonome wezens? De filosoof Martin Heidegger (1889-1976)
verbindt de mathematische rationaliteit met het wezen van de moderne techniek. De werkelijkheid wordt gezien als
‘beheersbare toestand’. De mens geeft waarde aan de wereld en er bestaat geen intrinsieke waarde van bijvoorbeeld de
natuur. Waarde is waarde voor…. de mens. In het utilitarisme van Jeremy Bentham staat de natuur in dienst van het geluk
van de mens. Het gaat om het grootste geluk voor zo veel mogelijk mensen. Alleen het geluksgevoel telt mee in deze calculus
(later zal Peter Singer ook het lijden van dieren laten meewegen in de gelukscalculus). De verwetenschappelijking,
rationalisering en de techniek en het consumentisme gaat ten koste van de natuur. Nieuwe initiatieven rond milieu
duurzaamheid en dierenwelzijn steken de kop op en vragen om een herbezinning op onze rationaliteit.
Schokkend: Dierenleed bioindustrie in beeld

5.2. Techniek en de ‘verbetering van de wereld’
De moderne wetenschap geeft door (natuur)wetten te formuleren de mens grote mogelijkheden om de wereld beheersbaar
en voorspelbaar te maken. Voor Bacon is wetenschap het overwinnen van de natuur. Door techniek kan de mens de natuur
beheersen en zullen de levensomstandigheden van de mens zich verbeteren. De grote mate van interesse in de techniek lijkt
een kenmerkt van de westerse mens. Oswald Spengler ziet het als kenmerk van de Noordwest-Europese mens die complexe
technieken ontwikkelt waarmee de werkelijkheid naar de hand kan worden gezet. Grenzen en materiële beperkingen zijn
voor ons uitdagingen die we willen overwinnen. Dit verlangen noemt Spengler de ‘Faustische ziel’ van het Westen. Spengler
ziet een opkomst en ondergang van culturen. Het Westen zal net als andere beschavingen (Egyptische-, Babylonische- en
Grieks-Romeinse beschaving) ten onder gaan. Techniek confronteert ons met de paradox dat enerzijds wij de techniek
gebruiken, maar anderzijds de techniek ons in een greep heeft waar wij niet meer uit kunnen ontsnappen.
Het verhaal van de oude
dokter Faust die een
verbond met de duivel
sloot om zijn jeugd terug te
krijgen, werd voor het
eerst opgetekend in de
zestiende eeuw. Later
bewerkte Goethe de sage
tot symbool van de
dwalende, tot het
onmogelijke strevende
mens.

Frankenstein is een
roman van de Engelse
schrijfster Mary
Shelley, met als
ondertitel the
Modern Prometheus.

Will Smith Tries Online Dating

5.3. De moderne organisatie van instituties: de rechtstaat voor iedereen
Het proces van modernisering is een proces van individualisering, rationalisering, technologisering en institutionalisering.
Mensen zijn lid van instituties. Er waren altijd al instituties, maar moderne instituties zijn niet vormgegeven vanuit hiërarchie
(koning-volk, man-vrouw of heer en slaaf), maar vanuit een modern vrijheidsideaal en autonomie van het individu. Het meest
typerende moderne instituut is de (nationale) rechtstaat die gericht is op vrijheid en gelijkheid voor alle burgers. De leus van
de Franse revolutie – 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' – staat symbool voor deze verwachtingen. De moderne rechtstaat
ontstaat tegen de achtergrond van de godsdienstoorlogen in de 16e en 17e eeuw. Hier ontstonden de natiestaten als poging
tot pacificatie van de religieuze verschillen. De staat wordt zelf de hoogste macht en garandeert de rechten van alle
burgers, los van religie. John Locke (1632-1704) en Charles Montesquieu (1689-1755) hebben een ideaalbeeld geschetst van
de staatsinrichting. Ze willen een staat met een scheiding van machten: wetgevende macht (Eerste en Tweede kamer), een
uitvoerende macht (ministers en ambtenaren) en een rechtsprekende macht (de rechters). De drie machten moeten elkaar
controleren en vallen nooit samen in één macht of een persoon (trias politica). Rousseau (1712-1778) wil dat de drie machten
uitdrukking geven aan de algemene (volks)wil (volonté générale). Hier komt in de 19e eeuw het (bloedige) nationalisme uit
voort waarbij burgers hun lot leggen in de handen van de staat.

5.4. Het assertieve individu: tegenstrijdigheden van de moderne tijd
Als we de wereld willen beheersen en vormgeven, dan moeten we ook de mens gaan beheersen. Juist in onze op vrijheid
georiënteerde samenleving tiert bureaucratie welig. Zijn wij wel vrij en autonoom? Leert wetenschap juist niet het
tegenovergestelde? Een van de paradoxen van het moderne vrijheidsbegrip wordt duidelijk in onze moderne
consumptiemaatschappij. Leden van de neomarxistische Frankfurter Schule Max Horkheimer en Theodor Adorno noemen
deze paradox de ‘dialectiek van de Verlichting’. Het streven naar individuele vrijheid slaat om in de beheersing van het
individu.

Rousseau en jezelf zijn. Tim Fransen

H6 - De moderniteit en de vrijemarkteconomie: het goede leven op een
vulkanische breuklijn
6.1. De moderne economie: vruchtbaar maar vulkanisch land
De opkomst van de vrije markt is één van de drijvende krachten
geweest in de ontwikkeling van de moderniteit. De industriële
revolutie wijst op de wisselwerking tussen de techniek en de
economie. Vanaf de 18e eeuw is de economie meer en meer bepaald
door wetenschap en techniek. De natuur wordt naar de hand gezet
door technologische innovaties. De economie is bepalend op grote
delen van de samenleving. De vraag is: hebben wij de markt of heeft
de markt ons? De techniek, economie en wetenschap zijn diep
doorgedrongen in ons dagelijks leven, precies zoals de econoom
Adam Smith dit voorzag. Met Karl Marx kijken we naar een kritische
analyse van de uitkomsten van de vrije markt: dehumanisering,
ecologische uitputting en financiële verstikking. Ethica Joan Tronto
laat het verschil zien tussen de privésfeer waar nog moraliteit geldt
en de publieke sfeer waar het amorele marktdenken bepalend is
geworden. Het transactionalisme laat zien dat vrije individuen
zichzelf gaan bepalen vanuit economische transacties. Kortom: de
moderne economie een vruchtbaar maar vulkanisch land.
Kun je als mens overleven als je niet meer
connected bent met het netwerk?

6.2. Adam Smiths visioen: welvaart door arbeid en handel
Adam Smith is de vader van de moderne economie. Hij wordt verbonden met twee centrale ideeën over de markt: 1) Alle
spelers op de markt zijn gericht op het maximaliseren van het eigenbelang en 2) de markt werkt door ‘the invisible hand’ die
altijd de beste uitkomsten biedt. Maar de traditie heeft de kern van zijn boodschap verdraait. Het mensbeeld van Smith wordt
vaak gekoppeld aan het negatieve, op eigenbelang gerichte ‘homo homini lupus’ mensbeeld van Thomas Hobbes (en later
Bernard de Mandeville). Dit mensbeeld wordt ook gezien als de kern van het neoliberalisme van de economen Friedrich Hayek
en Milton Friedman. De vrije markt als onderdeel van het goede leven werkt – zelfs tot en met vandaag – op basis van het
streven naar eigenbelang ongeacht de gevolgen voor anderen. Smiths boek ‘The Wealth of Nations’ onderzoekt het ontstaan
van rijkdom, namelijk: arbeid. In zijn moderne economie telt iedereen – dus niet alleen de aristocratie – die arbeid levert.
Geen liefdadigheid en brood voor de armen, maar werk (als het aanleren van een beroep). Arbeid draait om efficiëntie en dus
arbeidsverdeling. Arbeid is geen roeping, maar de energie die iemand levert (in een fabriek).

TheSchoolOfLife POLITICAL THEORY - Adam Smith
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Arbeid wordt daardoor wel geestdodend en dat is de tragiek van de vooruitgang. Smith bracht een vurig pleidooi voor
onderwijs voor iedereen (ook voor meisjes), zodat het lezen de geest kon verruimen. Op de vrije markt is iedereen producent
en consument waar welvaart wordt gecreëerd. Anders dan dieren die ook solitair kunnen overleven hebben mensen de
gelegenheid elkaar te helpen. “Geef mij wat ik nodig heb dan geef ik jou wat jij nodig hebt”, zo werkt de markt. Iedereen richt
zich op het eigenbelang van de ander. Het vermogen om je in te leven in de ander noemt Smith ‘sympathy’. Voor het goed
kunnen ruilen van goederen is geld nodig. Zo komt een prijs – van arbeid en producten – tot stand. Dit is volgens Smith een
natuurlijk evenwicht tussen vraag en aanbod. Smith ontwaart de contouren van een globaliserende wereld waarin iedereen
met elkaar handeldrijft en iedereen er qua levensstandaard op vooruit gaat. Iedereen doet mee, ook het buitenland dus. Als
mensen – volgens hun natuur – samenwerken zal de wereld snel beter worden. Smith is dus een optimist. Hij schrijft naast
‘The Wealt of Nations’ ook ‘The Theory of Moral Sentiment’ waarin hij veel aandacht besteedt aan het menselijk vermogen van
‘sympathy’. De markt veronderstelt fatsoen en deugdzaamheid (betrouwbaarheid) voor het goed functioneren ervan. De
westerse wereld wordt in korte tijd in grote mate beïnvloed door de ideeën van Adam Smith. Gilden worden opgeheven en de
markt moest vrij zijn. Smith maakt ook een beslissende analyse van de marktmechanismen die bepaald worden door wetten,
waaronder de wet van vraag en aanbod. Economie en wiskunde gaan steeds meer hand in hand. Het werk van Smith wordt in
de 19e eeuw verminkt door de gedachte van de mens als zelfzuchtig individu gericht op eigenbelang en het ontstaan van de
geniale ondernemer die ten koste van de arbeider zich op de vrije markt begeeft.

6.3. Karl Marx’ analyse van de opkomst en ondergang van het kapitalisme
Karl Marx ziet een grote discrepantie tussen de theorie en de praktijk in de beschouwing op de vrijemarkteconomie van
Smith. Waar Smith een ideale wereld ziet van samenwerking en welvaart voor iedereen ziet Marx diepe ellende. De opkomst
van de burgerlijke cultuur vanaf de Middeleeuwen heeft een dubbel karakter. Aan de ene kant breekt deze cultuur met de
feodale structuren door de emancipatie van de burger als gevolg van handel en nijverheid, onderwerping van de natuur door
techniek en wetenschap en de bescherming van het privé-eigendom sinds de Verlichting. Aan de andere kant sluit deze
cultuur mensen uit doordat het private bezit in handen komt van enkelen. De welvaart en vrijheid van de één betekent een
beperking en onvrijheid voor de ander. De economisch-materialistische kijk op de geschiedenis van Marx laat een overgang
zien van het feodale stelsel van heer en horigen naar de klassentegenstelling tussen burgers (bourgeoisie) en arbeiders
(proletariaat). De mens was juridisch vrij en gelijk (als rechtspersoon), maar werd uitgebuit en was in sociaal en economisch
opzicht niet gelijk. Marx ging op zoek naar een nieuwe bevrijding van de mens als soort. Geld (het kapitaal) speelt daarin een
cruciale rol. De permanente concurrentie en winstmaximalisatie zorgt voor een drang naar kostenbesparing en verhoging van
de arbeidsproductiviteit. Dit leidt tot uitbuiting van de arbeider. Arbeid wordt alleen ingezet als vermeerdering van het
kapitaal van de bezittende klasse. Volgens Marx gaat het kapitalisme aan zichzelf ten onder, omdat het systeem zichzelf kapot
concurreert.

Human Karl Marx - Durf te Denken

6.4. Drie vulkanische breuklijnen: dehumanisering, ecologische uitputting, financiële
verstikking
Dat de vrije markt tot dehumanisering leidt is al door Smith voorzien en Marx heeft een
analyse gegeven van de vorm van dehumanisering. Arbeid wordt makkelijk als te
dure productiefactor beschouwd. De mens wordt als arbeidend wezen (homo faber) van zijn
eigen arbeid vervreemd, omdat alles om geld draait. Arbeid is een middel (tot
levensonderhoud) en geen doel op zich. De eigenaar – als bezittende klasse – krijgt alles en
de arbeider vervreemdt van zijn eigen arbeid. Hij deelt niet in de winst, beschikt niet over het
product en wordt zo een wegwerpproduct in het kapitalistisch systeem. In de prijs van een
spijkerbroek merken we de ellende van de naaisters niet.
Een tweede probleem is de ecologische uitputting als het gaat om onbegrensd produceren en
consumeren. Productie legt beslag op energie en grondstoffen en die zijn eindig. Lange tijd
had niemand dat door. Alleen de dominee en econoom Thomas Malthus (1766-1834) voorzag
een dramatische uitputting door de grote bevolkingsgroei. Hij stelde een geboortebeperking
voor, met name voor de lagere klassen die weinig middelen hadden om kinderen te
onderhouden. Tegenwoordig begint er een besef van ecologische rampspoed te ontstaan.
Een derde vulkaan is de financiële verstikking. We zien dat de hoeveelheid geld
disproportioneel groeit in verhouding tot de reële economie. Alles moet wijken voor
financieel gewin. De macht van de aandeelhouders wordt steeds groter.
Hypotheekverstrekking wordt belangrijker dan de mensen die duurzaam moeten wonen.
Tegen elk bezit bestaat echter een financiële schuld waar rente over moet worden betaald.
Op dit moment bezitten 70 miljardairs evenveel vermogen als de helft van de
wereldbevolking. In 2008 leidde dit alles tot een financiële crisis toen de hypotheekmarkt
instortte.
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Is Good (1987)
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6.5. Joan Tronto over het buitensluiten van moraal in de markteconomie
Ethica Joan Tronto houdt in haar boeken ‘Moral boundries’ en in ‘Caring Democracy’ een pleidooi voor een ‘zorgethiek’. In
haar werk analyseert Tronto wat er aan de hand is in de moderne marktsamenleving. Ze komt in haar analyse tot drie ‘political
boundries’: 1) de scheiding tussen moraal en politiek, 2) het verschil tussen abstracte regels en concrete contexten
waarbinnen de regels moeten worden toegepast en 3) het verschil tussen publieke sfeer en private sfeer, waarin alle zaken die
betrekking hebben op ‘zorgen’ (compassie, aandacht en verantwoordelijkheid) naar de privésfeer zijn verbannen. De
privésfeer werd vervolgens een vrouwelijke sfeer en de publieke sfeer een mannelijke met harde regels en omgangsvormen.
De scheiding tussen moraal en politiek en de scheiding tussen publiek en privé betekent dat de huishouding naar de privésfeer
wordt overgebracht en de economische productie bij de bedrijvenfabrieken gebeurt. De vrouwen richten zich op de privésfeer
en de mannen gaan aan het werk. De economie wordt steeds meer door experts gedaan op basis van efficiëntie en
vooruitgang. Het is de opkomst van de ‘homo economicus’ met een berekende ethiek waarin het doel al snel de middelen
heiligt. Morele waarden die samenhangen met zorg komen in de privésfeer te liggen (het domein van vrouwen). De
samenleving en de politiek worden het domein van het functioneel-rationele denken, gebaseerd op een instrumentele waarde
en geleid door mannen. Het gaat daar alleen nog maar om een financieel-economische kosten/batenanalyse.

Theo Maassen fairtrade producten zijn de
omgekeerde wereld
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6.6. Transactionalistische risico’s, de free riders en de noodzaak van inbedding in de markt
Het lijkt alsof de vrije markt niets anders is dan een door eigenbelang en financieel gewin gedreven speelruimte waarin losse
individuen transacties met elkaar aangaan en verder niets met elkaar te maken hebben. Dit noemen we transactionalisme. Het
lijkt op een pure vorm van individuele vrijheid. Je bent alleen gebonden aan de pure handeling zelf. De Franse filosoof Bruno
Latour spreekt ook wel van quit-relaties. Een schrijnend voorbeeld daarvan is de verkoop van kredieten en hypotheken door
de DSB Bank die failliet ging in 2009. Het transactionalisme kenmerkt zich door die ééndimensionele quit-relatie, waarin de
free riders snel individueel meeprofiteren van een goed of dienst zonder de collectieve plichten te vervullen die bij een dienst
of goed hoort. Het is als de moderne mens die kaartje koopt voor de treinreis, omdat er toch niet gecontroleerd wordt. We
zijn allemaal free riders geworden in relatie tot onze ecologische omgeving. We pakken het voordeel op korte termijn en
vergeten dat er bij een dienst of goed naast het contract met een juridische relatie (kassabon) een tweede contract bestaat,
waarin er wederzijds vertrouwen moet zijn in elkaar en een derde ‘contract’ met de toegevoegde BTW dat we lid zijn van een
rechtstaat die ons beschermt.

Lebbis: 'Mensen die bij een bank werken'
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Hoofdstuk 6 De moderne moderniteit en de vrijemarkteconomie: het goede leven op een vulkanische breuklijn (6.2 t/m
6.5)
21. De kandidaten kunnen uitleggen dat volgens Smith welvaart voor eenieder komt door arbeid, arbeidsdeling en vrije
markt. Daarbij kunnen ze: Smiths opvatting van een markt betrekken en aangeven welke vooronderstellingen hierbij in het
geding zijn; weergeven welke ‘dehumaniserende effecten’ er volgens Smith bij een vergaande arbeidsdeling zullen
optreden.
22. De kandidaten kunnen uitleggen dat volgens Marx de vrije markt, die gebaseerd is op privébezit van productiemiddelen,
op gespannen voet staat met het goede leven. Daarbij kunnen ze uitleggen welke rol het kapitaal daarin volgens Marx speelt.

23. De kandidaten kunnen de opvatting dat de vrije markt gepaard gaat met dehumanisering, ecologische uitputting en
financiële verstikking weergeven, toepassen, evalueren en hiervan eigen voorbeelden geven.
24. De kandidaten kunnen uitleggen dat er met de invoering van de vrije markt een scheiding plaatsvindt tussen de private en
de publieke sfeer, waarbij ook de politiek beperkt en bepaald wordt door het economisch discours. Ze kunnen daarbij
uitleggen:
- dat dit volgens Tronto leidt tot een verschraling van het morele debat in het publieke domein;
- dat zorg volgens Tronto een publieke taak is en daarom onderwerp is van politiek.

Primaire tekst (4): Joan Tronto – Caring democracy. Markets, Equality and Justice
25. De kandidaten kunnen de neoklassieke (economische) visie dat de kwaliteit van zorg beter wordt door de
vrije markt en de tegenovergestelde visie dat de vrije markt schadelijk is voor de kwaliteit van de zorg
verdedigen. Daarbij kunnen zij van beide visies voorbeelden geven en de politieke implicaties van deze visies
weergeven, toepassen en evalueren.
Primaire tekst (5): Adam Smith – An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Een
onderzoek naar de aard en oorzaken van de rijkdom van naties)
26. De kandidaten kunnen de twee redenen weergeven, uitleggen en toepassen waarom arbeidsdeling volgens
Smith een typisch menselijk verschijnsel is. Daarbij kunnen zij Smiths opvatting uitleggen dat samenwerken
volgens het principe van welbegrepen eigenbelang leidt tot vergroting van de welvaart voor alle lagen van de
bevolking.
27. De kandidaten kunnen uitleggen dat het volgens Smith de taak van de overheid is om de negatieve gevolgen
van de arbeidsdeling te voorkomen. Daarbij kunnen zij weergeven wat volgens Smith de negatieve gevolgen van
arbeidsdeling zijn en wat in dit verband de functie van onderwijs is.

Primaire tekst (6): Karl Marx – Zur Kritik der Politischen Ökonomie (Kritiek op de politieke economie)
28. De kandidaten kunnen uitleggen, toepassen en beoordelen dat volgens Marx de ontwikkeling van de
productieverhoudingen onvermijdelijk tot een sociale revolutie leidt en dat de sociaal-economische positie van
mensen bepalend is voor hun bewustzijn.
Primaire tekst (7): Karl Marx / Friedrich Engels – Het Communistisch Manifest
29. De kandidaten kunnen de opvatting van Marx en Engels over de onvermijdelijke overwinning van het
proletariaat op de bourgeoisie weergeven en evalueren. Daarbij kunnen zij uitleggen welke rol loonarbeid,
kapitaal, productie- en verkeersmiddelen in de klassenstrijd spelen.

Een kritische doordenking van moderniteit met een heldere filosofische analyse van de sterke en zwakke punten van de
moderniteit aan de hand van de vijf dimensies het goede leven, waarin de zorg om de vrijheid van de mens moet worden
gewaarborgd.

DEEL II
Vijf dimensies van het goede leven
1.
2.
3.
4.
5.

De mens als individu
Instituties
De mens als lichaam
Natuur
De vraag naar zin

Hoofdstuk 7 - Mens in enkelvoud, mens in meervoud: relaties
7.1. Her als spiegel van onze samenleving
In de film Her komen verschillende thema’s van de moderniteit samen. Het vormt een herkenbare afspiegeling van onze
eigen tijd. De film stelt ons enkele fundamentele vragen over relaties, liefde, eenzaamheid en vrijheid. Ook Michel
Houellebecq beschrijft in zijn romans de grenzen van de menselijke vrijheid en de uitwassen van het neoliberalisme. In de
moderne samenleving hebben jongeren virtuele relaties, eindigt bijna de helft van de huwelijken in het Westen in een
echtscheiding, neemt de aantal 1-persoons huishoudens gestaag toe. Hoe moeten we denken over relaties als onderdeel van
het goede leven in onzer moderne tijd?
Een reactie op de problemen van de moderniteit is het debat tussen de liberalen en de
communitaristen. Een van de woordvoerders van de communitaristen is Alasdair MacIntyre
die Aristoteles gebruikt ter inspiratie.

LangZullenWeLezen Dirk De Wachter over Houellebecq
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7.2. Sociale schaduwzijden van het moderne bevrijdingsproject
We groeien op in een wereld waarin we steeds meer de dingen naar onze hand kunnen zetten en kunnen afstemmen op
gemak en comfort. De filosoof Heidegger karakteriseert deze wereld met alle technische mogelijkheden als bestelbaar
bestand. Alles lijkt binnen handbereik: films, vlogs, muziek, nieuws, relaties. Met virtual reality krijgen we een wereld te zien
die door onszelf of door computers gemaakt wordt. Met Siri hebben we een spraak assistent die – zoals Samantha in de film
Her – ons helpt te plannen en te communiceren. Instituties als banken staan op grote afstand van hun klanten en de
samenleving en worden tot een wereld op zichzelf zonder dat er nog echte betrokkenheid is met de mensen die de bancaire
producten afnemen. In de vrije markt – om het met de filosoof Hegel te formuleren – is ‘ieder zichzelf tot doel’. Alles draait
om de winst en het succes van verkoop. Alles is te koop, zoals de liefdesbrieven in de film Her mooi laten zien. De vrije markt
lijkt zo uit te monden in een vorm van sociaal atomisme, waarin alles tot koopwaar wordt gemaakt en alles is gericht op de
verleiding tot kopen en consumeren. Mensen zien zichzelf en anderen als koopwaar en alles richt zich op posities, geld,
goederen en imago. De bevrijding van de mens kan dus ook mislukken, zoals Houellebecq in zijn romans laat zien. We kunnen
makkelijk opgesloten raken in ons eigen ik. Houellebecq en Her laten de negatieve kant zien van de mens in de moderne tijd,
maar er zijn natuurlijk ook positieve kanten aan te wijzen: mensen die bezield zijn met hun werk, voor wie niet alles om geld
en macht draait en die niet van zichzelf vervreemd zijn.
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7.3. Opkomst én teruggang van het atomistische mensbeeld in de filosofie: liberalisme en communitarisme
De discussie tussen het liberalisme en het communitarisme is een discussie die In Amerika gevoerd werd tussen de
aanhangers van een liberaal mensbeeld, waarin de menselijke autonomie centraal staat en het communitarisme dat de
belangen van de gemeenschap centraal stelt. Tegenwoordig staan deze posities niet meer zo scherp tegenover elkaar, maar
het is een discussie die in de filosofie een lange traditie kent. Het liberale mensbeeld gaat ervan uit dat de gemeenschap het
best gediend wordt door de optelsom van individuele belangen. Het onderliggende mensbeeld begint al bij Thomas Hobbes
die met zijn homo homini lupus veronderstelt dat de natuur van de mens egoïstisch is. Bernard De Mandeville gaat nog
verder: hij stelt dat alle mensen hebzuchtig zijn en dat de klassieke ondeugden juist goed zijn.
De reactie hierop is dat filosofen stelden dat de egoïstische mens niet kan functioneren in een samenleving. Het sociale leven
veronderstelt – aldus bijvoorbeeld Francis Fukuyama – vertrouwen. En hoe kun je iemand vertrouwen die alleen maar aan
zichzelf denkt?
Het liberalisme met haar wortels in Locke's filosofie van het vrije individu heeft volgens het
communitarisme een dikkere moraal nodig die is gebaseerd op een gemeenschapszin
en een rechtvaardige verdeling van middelen. Er moet meer aandacht komen voor de deugd
als noodzakelijk element van het goede leven. De mens moet gevormd worden tot een vrij
wezen. Vrijheid veronderstelt verantwoordelijkheid, zei Immanuel Kant al. De mens als doel
op zich is één van de interpretaties van het categorisch imperatief van Kant.
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7.4. De verschillende gestalten van vriendschap bij Aristoteles
De communitaristen laten zich inspireren door Aristoteles. Volgens Aristoteles is de mens een sociaal dier, een
gemeenschapswezen. In de vriendschap (filia) komen – volgens Aristoteles – de gemeenschap en het menselijk geluk samen.
Vriendschap houdt de polis bijeen. De vriendschap is datgene waarmee de mens zich onderling laat verbinden. De mens is
altijd verbonden met de medemens. Dat is eigen aan het menselijk bestaan. De mens is van kinds af aan al verbonden met
anderen in familieverbanden. Je bent altijd lid van een groep of gemeenschap. Het kind krijgt in een gezonde ontwikkeling
liefde van de ouders en ouders verwachten ook weer een vorm van liefde terug. Geluk is dan ook niet los te zien van
verbondenheid met elkaar. Het gezin wordt gezien als de hoeksteen van de samenleving waar het algemeen welzijn het doel
voor ieder lid van het gezin is. De filia – als vorm van liefde – kent verschillende vormen. De ouder-kindrelatie en de liefde
tussen vrouw en man zijn asymmetrisch, dat wil zeggen ongelijke vormen van philia. Ware vriendschap is niet zomaar een
gevoel van liefde. Het is een bestendige liefde, een wederkerige relatie en gericht op een doel. Aristoteles komt tot drie
vormen van vriendschap. Vriendschap in het teken van genot of plezier, vriendschap in het teken van nut of bruikbaarheid
en vriendschap in het teken van het goede. De eerste twee vormen van vriendschap kenmerken zich door een zelfzuchtig
motief van plezier hebben aan de ander of bruikbaar zijn van de ander. De hoogste vorm van vriendschap staat in het teken
van het goede. Vriendschap om de vriend zelf die gericht is op het goede voor de ander. Bij deze vriendschap brengen
vrienden elkaar tot ontplooiing. Ze genieten van elkaar, helpen elkaar en houden van elkaar in voor- en tegenspoed, omdat
ze van elkaars ziel houden. Mensen die zelf deugen zijn in staat tot deze vorm van vriendschap.
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7.5. MacIntyre: goede samenwerking in praktijken
Met het boek After virtue van Alasdair MacIntyre kwam Aristoteles weer helemaal terug, nadat hij in de moderne filosofie
door het liberalisme in de vergetelheid was geraakt. In After virtue ontwikkelt MacIntyre een serieuze kritiek op de
moraalfilosofie van de Verlichting en pleit hij voor een rehabilitatie van de deugdethiek. MacIntyre stelt dat de moraal hol en
leeg is geraakt door de rationele en abstracte ethiek van de Verlichting. We zijn zo terecht gekomen in een morele ijstijd.
Iedereen heeft alleen nog een hoogstpersoonlijke moraal onder het motto ‘dat voelt goed’. Onze ethiek is een emotivistsiche
ethiek van het voelen geworden en vaak is moraal vervangen door waarden als efficiency. Het management-denken is de
norm geworden. MacIntyre zoekt een nieuw moreel kompas bij Aristoteles door de deugdethiek te brengen naar de
moderniteit. Ethiek moet weer terugkomen waar het hoort in de samenleving en daarmee ook in het bedrijfsleven. De mens
is geen autonoom individueel subject, maar maakt deel uit van zogenoemde practices (praktijken). Praktijken zijn
samenwerkingsverbanden die samen zorgdragen voor het gemeenschappelijke goed. De parktijken bevinden zich op allerlei
levensgebieden, van het gezin tot school en van de hockeyclub tot de politiek. Zo hoort het bijvoorbeeld tot de praktijk van
een arts dat hij/zij goed communiceert, kennis van zaken heeft, en de patiënt als geheel bekijkt. Een goede arts beschikt over
deze deugden of eigenschappen. In de voorbeelden wordt duidelijk wat onder goed of deugd wordt verstaan.

Vervolg 7.5. MacIntyre: goede samenwerking in praktijken
Zoals Aristoteles de ware vriendschap zag als een relatie tussen gelijken, gericht op elkaar en het goede voor elkaar, zo ziet
MacIntyre de praktijken als samenwerkingsverbanden met een gerichtheid op het gemeenschappelijke goed. MacIntyre richt
zich – net als Aristoteles – op de intern goede zaken die de kwaliteit van een praktijk bepalen en zet deze tegenover
uitwendige goederen (external goods) als macht, genot, geld en aanzien. De externe goederen hebben bijna altijd een slechte
invloed op de mens. Het liberalisme heeft van mensen concurrenten gemaakt, waarin de bonuscultuur mensen tegenover
elkaar stelt. De deugden – zoals moed, eerlijkheid, sociaal en rechtvaardigheid – kunnen de mens helpen om de praktijken te
veranderen en duurzaam te maken. De praktijken moeten functioneren als een goed (voetbal)team, waarin mensen
samenspelen, elkaars fouten herstellen en waarbinnen spelregels gelden.

De videoclip van tieneridool Katy Perry,
‘Chained to the Rhythm’, speelt zich af in
een pretpark in jaren-zestig retrostijl, met
attracties die verwijzen naar de American
Dream.

7.6. Hegel: de verzoening tussen individu en gemeenschap
De moderne mens leeft met het idee van de bevrijding van het individu en dat is moeilijk los te laten. Hegel onderneemt een
poging om de moderne mens met zijn individuele vrijheid te combineren met een gemeenschapszin. Hegel bekritiseert het
atomaire mensbegrip. De mens kan alleen zijn geluk realiseren dankzij een bepaalde ordening van de gemeenschap
gebaseerd op recht. De moderne mens moet erkennen dat zijn persoonlijke vrijheid verwerkelijkt wordt in een sociale,
politieke en culturele ordening. Waar Kierkegaard de enkeling boven het algemene plaatst, stelt Hegel het belang van het
algemene boven het individu, omdat de vrijheid van het individu mogelijk wordt gemaakt binnen het collectieve verband.
Ware vrijheid moet begrepen worden in relatie met de ander. Hegel gebruikt het woord Anerkenung. Erkenning moet
begrepen worden als verdubbeling van ons zelfbewustzijn. Het ik dat wij en het wij dat ik wordt. Het is iets wat Hegel in zijn
filosofie ook geest zal noemen.
Zo maakt het voorbeeld van de groet duidelijk dat je groet in vrijheid. Je bent niet juridisch verplicht te groeten. De groet is
onderdeel van een manier van omgang. Het lukken van de groet is ook afhankelijk van de ander, die teruggroet. Als de groet
mislukt, dan voel je je genegeerd en ervaar je een bepaalde vervreemding. Als niemand meer teruggroet ben je
in Hegeliaanse zin onvrij. Er is in deze wereld geen ruimte van erkenning. Hegel wil dus een ik dat wij wordt en een wij dat ik
wordt. We staan in een wederkerige relatie tot elkaar. De wereld van de erkenning krijgt bij Hegel vorm in de burgerlijke
maatschappij, waartoe ook de economie behoort.
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Vervolg 7.6. Hegel: de verzoening tussen individu en gemeenschap
Kenmerkend voor de burgerlijke maatschappij is dat de behoeftebevrediging verloopt via arbeid. Je moet werken om te
kunnen consumeren. In het vergaren van een inkomen moet je rekening houden met de behoeften van de ander. Werk is bij
Hegel geen kwaad, maar juist iets waardoor we gevormd (gebildet) worden. Europa heeft een unieke burgerlijke
maatschappij waarin mensen hun eigen bestaan door arbeid kunnen vormgeven. Dit ontstaat eigenlijk al in de middeleeuwse
steden. Arbeid en vrije markt begrijpt Hegel vanuit het ‘systeem der behoeften’. Daarbij is de kerngedachte dat iemand zijn
behoeften niet direct bevredigt, maar door middel van arbeid. Je moet dus werken om te kunnen consumeren. En zo
ontstaat in de laat 18e en begin 19e eeuw de burgerlijke stand naast de boerenstand. De burgerlijke stand bestaat uit
handwerklieden, handelaren en fabrikanten en uit een stand van ambtenaren met leraren, rechters en politie die zich
inspannen voor het algemeen belang. Hegel beklemtoont binnen de parktijken wederkerigheid en wederzijdse erkenning van
het individu enerzijds en de gemeenschappelijkheid anderzijds. Hegel gaat uit van de zedelijkheid van de moderne staat waar
de verwerkelijking van onze vrijheid plaatsvindt. Het gaat Hegel om de vrijheid van allen.
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7.7. Her en de herontdekking van relaties
We lijken te worden overvallen door de digitalisering van onze leefwereld, de opkomst van internet en de sociale media.
Menselijke verhoudingen en relaties veranderen in een mum van tijd. De gevaren van het sociaal atomisme waartoe
digitalisering en virtualisering van menselijke relaties in een consumptiemaatschappij zouden kunnen leiden liggen op de
loer. In de film ‘Her’ komt de hoofdpersoon Theodore tot het inzicht dat hij zijn ex-vrouw nooit eerder heeft ‘gezien’ en te
weinig oog had voor haar.
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Hoofdstuk 7 Mens in enkelvoud, mens in meervoud– : relaties (7.2 + 7.3 en 7.5 + 7.6)
30. De kandidaten kunnen aan de hand van het voorbeeld van de virtuele biotoop uitleggen dat de moderniteit
kan leiden tot sociaal atomisme. Daarbij kunnen zij uitleggen dat individualisering, rationalisering, vrije markt,
de opkomst van de techniek en moderne instituties onze ervaring van relaties hebben doortrokken.
31. De kandidaten kunnen de neoklassieke (economische) opvatting over hebzucht en egoïsme weergeven,
uitleggen en beoordelen: als aanjager van economische ontwikkeling; als invulling van het goede leven; als
invulling van een bepaalde sociale orde.
32. De kandidaten kunnen het verschil tussen de opvattingen van het communitarisme en van het liberalisme
over het goede leven weergeven. Daarbij kunnen zij: aan de hand van het onderscheid tussen ‘dunne moraal’ en
‘dikke moraal’ de kritiek van het communitarisme op het liberale mensbegrip uitleggen;
beargumenteren dat de tegenstelling tussen de opvattingen van liberalisme en communitarisme over het goede
leven vanuit een deugdethische benadering kan worden gerelativeerd.
33. De kandidaten kunnen uitleggen dat MacIntyre het deugdbegrip actualiseert met behulp van de begrippen
practice, internal goods en external goods. Daarbij kunnen zij dit deugdbegrip toepassen op praktijken zoals
sport.

34. De kandidaten kunnen de opvatting van Hegel uitleggen waarin individuele (subjectieve) vrijheid niet kan
worden verwerkelijkt zonder de specifieke sfeer van zedelijkheid, die hij ‘burgerlijke maatschappij’ noemt.
35. De kandidaten kunnen de opvatting van Hegel over Anerkennung als ‘verdubbeling van ons zelfbewustzijn’
uitleggen met behulp van een voorbeeld en daarmee kritiek leveren op de atomaire vrijheidsopvatting.
36. De kandidaten kunnen de opvatting van Hegel over arbeid uitleggen waarin het individu zijn behoeften
‘bemiddelt’, zichzelf vormt en daarmee zijn eigen vrijheid en geluk verzoent met de gemeenschap. Zij kunnen
daarbij ook uitleggen dat in corporaties en in de staat private belangen door wederzijdse erkenning worden
verzoend in een bestendige gezamenlijkheid.
Primaire tekst (8): Georg Hegel – Grundlinien des Rechts (Hoofdlijnen van de rechtsfilosofie)
37. De kandidaten kunnen uitleggen hoe de twee grondprincipes van de burgerlijke maatschappij (algemeenheid en
bijzonderheid) zich manifesteren. Tevens kunnen zij uitleggen dat door de inwerking van beide principes op elkaar
het algemeen belang gediend kan worden terwijl toch niemand erop uit is dit te doen.
38. De kandidaten kunnen uitleggen wat Hegel verstaat onder theoretische en praktische vorming door het
arbeidsproces, waarbij met name aandacht wordt besteed aan de subjectieve en objectieve kant ervan. Ze kunnen
daarbij uitleggen dat deze vorming samenhangt met arbeidsdeling, productiviteit en automatisering.

Primaire tekst (9): Alasdair MacIntyre – After Virtue Na de deugd. Een moraalfilosofisch onderzoek
39. De kandidaten kunnen aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld – afkomstig uit kunst, spel, wetenschap, gezin
of politiek – weergeven wat MacIntyre verstaat onder praktijken en daarbij de begrippen interne en externe
goederen uitleggen en van elkaar onderscheiden. Daarbij kunnen zij uitleggen dat interne goederen alleen te
herkennen of te identificeren zijn door deelname aan een specifieke praktijk.
40. De kandidaten kunnen deugd definiëren als een verworven menselijke kwaliteit waarvan de uitoefening het
mogelijk maakt om interne goederen die behoren tot een bepaalde praktijk te verwerven. Daarbij kunnen zij
uitleggen dat:
- deugden er altijd zijn in relatie tot mensen die met elkaar een praktijk beoefenen en met elkaar doelen en
standaarden hebben afgesproken;
- deze praktijk zowel een relatie tot beoefenaars in het heden als het verleden betreft;
- onderwerping aan de morele regels van een praktijk nodig is (rechtvaardigheid, moed en eerlijkheid);
- instituties gericht zijn op externe goederen (winst, macht, status), terwijl praktijken gericht zijn op interne
goederen;
- praktijken niet zonder instituties kunnen bestaan en interne goederen niet zonder externe goederen;
- zonder de deugden rechtvaardigheid, moed en eerlijkheid praktijken niet de corrupte macht van instituties
kunnen weerstaan.

Hoofdstuk 8 De januskop van instituties
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Hoofdstuk 8 - De januskop van instituties
8.1. De Cirkel en de ambivalente wereld van instituties
In de film ‘The Circle’ is De Cirkel het bedrijf dat alle informatie uit de privésfeer (surfgedrag, koopgedrag, gezondheid et
cetera) opzuigt en commercieel uitbaat. De Cirkel is een voorbeeld van een ‘institute’. Instituten zijn er in alle soorten en
maten: naast bedrijven zijn er staten, gezinnen, scholen, zorginstellingen, kerken, moskeeën, sportclubs en ga zo maar door.
Instituties maken het mogelijk dat mensen tot veel meer in staat zijn dan als individu. Het is het ‘grotere zelf’. Maar het
instituut oefent ook macht uit over het individu. Kijk maar eens naar een school. Daar ontplooi je je als leerling, maar je
wordt ook gedisciplineerd en ingevoerd in de samenleving. Die ambivalentie noemen we ‘de Januskop’ van instituties.

Enerzijds zijn instituties deel van het goede leven en anderzijds een bedreiging. Vanaf de jaren
'60 zijn de vertegenwoordigers van de instituties onder kritiek komen te staan. De vaders,
moeders, docenten en politieagenten werden het gezicht van een onderdrukkende macht.
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8.2. Instituties in samenhang: gezin, rechtstaat, markt en onderwijs
Instituties kunnen omschreven worden als gedeelde handelingspatronen die het mogelijk maken dat mensen gezamenlijk iets
realiseren en beschermen dat zij goed achten. Sociologen maken onderscheid tussen harde instituties, zoals school en
bedrijven, en zachte instituties zoals moraal en artistieke conventies. Instituties oefenen altijd macht uit. Ze kunnen niet
bestaan zonder grenzen. Ze realiseren en beschermen het goede leven, maar staan niet open voor iedereen. De grenzen zijn
willekeurig en niet rechtvaardig. Van oudsher is het gezin één van de belangrijkste instituties. In het gezin worden kinderen
grootgebracht door ouders. Bij de Romeinen had de vader absolute macht over de kinderen (patria potestas), zelfs om zijn
kinderen te doden. Tegenwoordig is dat wel anders en worden kinderen beschermd door rechten en wetten van de hoogste
institutie: de staat. Volgens Hegel vormt het gezin de innerlijke constitutie van de staat. In het Westen is de economie een
zelfstandige sfeer buiten het gezin geworden. Je hoeft in het Westen niet persé binnen je eigen gezin in je levensonderhoud
te voorzien. Arbeid is zo een bron van economische waarde en vrijheid. Dit laatste was vooral het geval bij Adam Smith. De
rechtstaat heeft de taak om de individuele burger te beschermen (negatieve vrijheid) en om vrijheid mogelijk te maken
(positieve vrijheid).
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8.3. De meesters van het wantrouwen en hun kritiek op de instituties
Instituties hebben in het in de moderne tijd – de tijd van de bevrijding
van het individu – zwaar. Ze staan onder kritiek (behalve bij Hegels
opvatting waar instituties gelden als de verwerkelijking van vrijheid).
Instituties worden gezien als onderdrukkend. Karl Marx is één van de
grote criticasters van de instituties als onderdrukkende systemen. De vrije
markt als instituut van de ongelijkheid en de onderdrukking van de mens.
Vooral inde 19e eeuw zien we grote ongelijkheid en armoede voor grote
delen van de bevolking. Dit was de aanleiding voor de opkomst van
socialisme en communisme en dus van Marx. In de visie van Marx dienen
de instituties van de moderne samenleving met haar idee van privéeigendom de belangen van de bezittende klasse: de bourgeoisie. De
arbeidersklasse (het proletariaat) wordt door deze instituties onderdrukt.
Volgens Marx wordt het wezen van de mens bepaald door de
sociaaleconomische verhoudingen. De verdeling van de
productiemiddelen en kapitaal, arbeidsdeling en het economisch verkeer
vormen de basis (onderbouw) van het bestaan. De feitelijke machts- en
eigendomsverhouding worden ideologisch gereflecteerd in de instituties
van de bovenbouw (religie, wetenschap, kunst en moraal). In de moderne
tijd vertegenwoordigt de bourgeoisie (de rijke of hogere klasse) het
(klasse)belang van de staat en het recht. De productiemiddelen zijn in
handen van de bourgeoisie en deze verhouding werkt door in het
bewustzijn van de mens. Marx noemt dit de vorming van vals bewustzijn.
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Vervolg 8.3. De meesters van het wantrouwen en hun kritiek op de instituties
Marx ziet religie als opium van het volk. Maar ook in wetenschap, kunst en moraal komt het valse bewustzijn naar boven.
Religie houdt bijvoorbeeld vast aan een zesdaagse werkweek en noemt het een zonde om je tegen deze orde te verzetten. En
de wetenschap kan de vrijemarkteconomie met ‘wetenschappelijke’ argumenten legitimeren, terwijl dit eigenlijk uitdrukking
is van klassenbelang. Daarmee is Marx één van de meesters van het wantrouwen die instituties als 'niets anders ziet dan ….’
een uitdrukking van verdediging van economische belangen. Anderen zien ze als uitdrukking van de wil tot macht (Nietzsche),
van verdrongen seksuele problematiek (Freud) of van de ‘struggle for life’ (Darwin). De filosoof Michel Foucault neemt het
schema onderbouw en bovenbouw over van Marx en verbindt dat met Nietzsches ideeën over macht. Volgens Foucault zijn
de moderne instituties – van scholen tot psychiatrische inrichtingen en gevangenissen – voertuigen van disciplinering en
normalisering van mensen die daarmee worden onderworpen aan macht. De kritiek van Foucault en anderen paste goed bij
de geest van de sixties, waarin de bevrijding van het individu van de kleinburgerlijke cultuur centraaal stond. Volgens
Foucault is alle bevrijding slechts schijn, omdat er altijd disciplinering plaatsvindt en dus onderwerping aan een
machtssysteem.
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8.4. De architectonische kritiek op de verhouding tussen instituties
Er bestaat ook een genuanceerde kritiek op instituties, waarbij de kritiek zich richt op de verhouding tussen instituties. Is die
in balans of is de institutie van de staat dominant in de hele samenleving, zoals in een totalitaire staat. Of heeft de markt een
totalitair karakter. De filosoof Jürgen Habermas heeft in zijn hoofdwerk Theorie des kommunikativen Handelns een positief
beeld van de modernisering als proces van rationalisering. De mens heeft zich bevrijd van het mythische en religieuze
wereldbeeld en door rationalisering (wetenschap) vat gekregen op het eigen bestaan. Maar hiermee is een eenzijdige
rationaliteit ontstaan van de cognitief instrumentele rationaliteit, ten koste van een andere vorm van rationaliteit: de moreelpraktische en esthetisch-praktische rationaliteit. Met de instrumentele rationaliteit hebben waarden als efficiency en
nuttigheid de bovenhand gekregen boven een rationaliteit op basis van een gedeelde communicatie. Habermas spreekt van
de 'kolonisering van de leefwereld' door instituties zoals de totalitaire staat of totalitaire bedrijven (denk aan Google en
Facebook). De controle die over het leven van de mens wordt uitgeoefend laat geen ruimte voor kritiek (van de
communicatieve rede). De media zijn heel belangrijk in het debat en moeten zich dus niet door commercie laten leiden.
Habermas wil een democratisering van instituties die zich eenzijdig door economisch-financiële waarden van de
instrumentele rationaliteit laten vormen, door een open gedeelde kritische waarde-georiënteerde vorm van rationaliteit.
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Hoofdstuk 8 - De Januskop van instituties (8.2 t/m 8.4 en 8.6)
41. De kandidaten kunnen een definitie geven van het begrip institutie en het onderscheid aangeven tussen
harde en zachte instituties. Daarbij kunnen zij beargumenteren dat het goede leven zonder instituties niet
denkbaar is maar dat instituties ook een bedreiging kunnen zijn voor het goede leven.
42. De kandidaten kunnen met behulp van voorbeelden uitleggen op welke manier instituties met elkaar
samenhangen, elkaar vooronderstellen en het menselijk samenleven mogelijk maken en vormgeven. Tevens
kunnen zij uitleggen dat instituties de persoonlijke vrijheid en het goede leven kunnen ondermijnen.
43. De kandidaten kunnen met behulp van de begrippen onderbouw, bovenbouw, bourgeoisie, klassenbelang en
vals bewustzijn de kritiek van Marx op instituties uitleggen, toepassen en beoordelen.

8.5. De ontketening van de vrije markt
In de jaren '80 vindt er – tegen de zin van de kritische denkers – juist een ontwikkeling van de vrije markt plaats. De
kolonisering van de markt vanuit de economie is in volle gang. De verzorgingsstaat die na de Tweede Wereldoorlog is
opgebouwd wordt door allerlei bezuinigingsronden weer teruggedrongen. Zaken als studiebeurzen, schoolzwemmen,
muziekles worden weer geprivatiseerd en niet meer door de staat gefinancierd. De leiders van de wereld als Ronald Reagan
in Amerika, Margaret Thatcher in Engeland en Ruud Lubbers in Nederland zijn positief over de vrije markt en eind jaren '80
lijkt met de val van het communisme het kapitalisme de grote overwinnaar te zijn van de geschiedenis. De samenleving wordt
‘vermarkt’ en nutsbedrijven worden geprivatiseerd. Bedrijven willen winst maximaliseren in plaats van dienstverlenend zijn
voor klanten. Instituties – waaronder scholen – moeten concurrerend zijn en het rendementsdenken en professionalisering
staan centraal in de samenleving. Productie, consumptie en concurrentie zijn de leidende begrippen om activiteiten te
omschrijven en bonussen vast te stellen. De wereld als markt en strijd van het neoliberalisme is de dominante
levensbeschouwing in de prestatiemaatschappij. Dit alles vindt door globalisering plaats op wereldschaal.
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8.6. De cultuurruimte van instituties: Angelsaksisch versus Rijnlands
Het proces van economisering en globalisering kent wereldwijd wel variatie. Men spreekt van ‘multiple modernities’ en
‘varianten van kapitalisme’. Die verschillen worden vooral verklaard door historische en culturele verschillen. China kent een
geschiedenis van het Confucianisme, Zuid-Amerika het Katholicisme. Het Midden-Oosten de islam, Noordwest-Europa het
Protestantisme (de Luthers-calvinistische variant) en de VS een Protestantisme (de variant van het Arminianisme). Deze
verschillen in zachte instituties (waarden en gewoontes) hebben ook harde gevolgen in het opereren van instituties, zoals het
voorbeeld van de verschillen in de vrijemarkteconomie tussen de VS en Noordwest-Europa laat zien (het Angelsaksische en
het Rijnlandse model). Op het gebied van recht en moraal zijn Europa en Amerika verschillende wegen gegaan.

Vervolg 8.6. De cultuurruimte van instituties: Angelsaksisch versus Rijnlands
Met de onafhankelijkheidsverklaring in 1776 komt een einde aan de oorlog tussen de Engelse bezetters en Amerikaanse
kolonisten. Die laatste voelden zich al jaren uitgebuit door de hoge belastingen van hun overheersers. De strijd om vrijhandel
en verzet tegen een inhalige overheid wordt daarmee die ziel van Amerika. De politieke filosofie van John Locke is een grote
inspiratiebron voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd. Locke kent de mens natuurlijke rechten toe, namelijk: life,
liberty and property. Het recht op eigendom wordt later gewijzigd in het recht om je eigen geluk na te streven. Het
individualisme bepaalt het denken over de vrije markt. In Noordwest-Europa kent een geschiedeis die teruggaat op de
middeleeuwse steden en de vrije samenwerkingsverbanden van de gilden. Naast vrijheid zijn gelijkheid en solidariteit
belangrijke waarden in Europa met haar sociale wetgeving en goede arbeidersomstandigheden voor alle werknemers. Met
de opkomst van de verzorgingsstaten is de overheid geen boeman, maar is de overheid beschermer van de sociale
markteconomie. Het Rijlandsmodel (ook wel stakeholders-capitalism genoemd) is een samenwerkingsmodel gericht op een
gezamenlijke toekomst en langetermijnbelangen en staat tegenover het Angelsaksische model (ook wel shareholderscapitalism genoemd), dat met een top-down structuur is gericht op het recht van het individu op kortetermijnbelangen

Hoofdstuk 8 - De Januskop van instituties (8.2 t/m 8.4 en 8.6)
44. De kandidaten kunnen Foucaults kritiek op instituties aan de hand van de begrippen macht, onderdrukking,
normalisering en disciplinering uitleggen, toepassen en beoordelen.
45. De kandidaten kunnen de kritiek van Habermas op het proces van modernisering weergeven aan de hand
van het onderscheid tussen instrumentele en communicatieve rationaliteit. Daarbij kunnen zij de opvatting van
Habermas dat de leefwereld en het goede leven kunnen worden gekoloniseerd door het bureaucratische en het
economische systeem uitleggen, toepassen en beoordelen.
46. De kandidaten kunnen het onderscheid tussen het Angelsaksische en het Rijnlandse model als varianten van
het idee van de vrije markt uitleggen, toepassen en beoordelen. Daarbij kunnen zij aangeven wat in beide
modellen de verschillen zijn in de bedrijfscultuur aan de hand van het onderscheid tussen recht en moraal en het
onderscheid tussen shareholder-capitalism en stakeholder-capitalism.

Hoofdstuk 8 - De Januskop van instituties (8.2 t/m 8.4 en 8.6)
47. De kandidaten kunnen uitleggen dat het Panopticum van Bentham volgens Foucault model staat voor
moderne machtsuitoefening door instituties. Zij kunnen daarbij uitleggen:
dat in het Panopticum macht automatiseert en ontindividualiseert;
- dat de gedetineerde het principe van zijn onderwerping – dwang – overneemt en toepast op zichzelf.

Michel Foucault
UNSWelearning
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8.7. Een nieuwe lange mars door de instituties?
Het lijkt van groot belang om een balans te krijgen in de verdeling van macht en de samenwerking tussen de verschillende
instituties om het perspectief op het goede leven gericht te houden en niet te vervallen tot een darwinistisch 'struggle for
life’ en ‘survival of the fittest’ van het marktdenken. Globalisering mag niet leiden tot het schaapachtig volgen van een
Angelsaksisch juk zonder een eigen culturele identiteit, eigen vrijheid en eigen historische ideeën en praktijken. Er lijkt met de
Brexit, Trump en Forum voor Democratie een beweging naar nationalisme en populisme te ontstaan.

Lubach America First - The Netherlands Second Donald Trump

Hoofdstuk 9 - Het belichaamde zelf en het goede leven
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Hoofdstuk 9 - Het belichaamde zelf en het goede leven
9.1. De herontdekking van het lichaam
De Fightclub is een aanklacht tegen de consumptiemaatschappij, waarin de mens zichzelf is kwijtgeraakt. De hoofdpersoon is
ongelukkig en wil op zoek naar zichzelf door het bijwonen van allerlei therapeutische sessies. Hij hervindt zichzelf uiteindelijk
niet via die sessies die gericht zijn op de geest, maar via zijn lichaam. Door fysieke pijn te lijden in het gevecht komt hij tot
zichzelf. Het vechtende lichaam als belangrijkste element van het goede leven. Dit in tegenstelling tot de Griekse cultuur en
later het christendom die zich juist op de geest(elijke waarden)richtten. De hedendaagse aandacht voor het lichaam hangt
samen met de opkomst van de sport in de 20e eeuw. Onze omgang met het lichaam laat zien dat het lichaam zijn behoeftes
heeft. We hebben een vrijheid ten opzichte van het lichaam en die waardering van het lichaam hangt samen met de cultuur
waarin we leven. Door de film Fightclub worden allerlei vragen over het lichaam gesteld, onder meer de vraag naar de
ontkende vrijheid van de moderniteit en de betekenis van de opkomst van de consumptiemaatschappij voor de mens in
relatie tot zijn/haar lichaam.
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9.2. Een kleine fenomenologie van de behoeftes: natuur, cultuur en vrijheid
Het lichaam is de manier waarop we onszelf manifesteren in de wereld. We ‘individueren’ als mens door onze
lichamelijkheid. Het lichaam stelt ook grenzen aan onze autonomie. We moeten eten, drinken en ademen om te leven. We
hebben echter ook de vrijheid om ons te verheffen boven de natuurlijke verlangens. De menselijke instincten zijn
onderbepaald, zodat we niet gedwongen zijn tot één bepaalde manier van doen. We zijn – in de formulering van Nietzsche –
‘het zieke dier’ dat van alles nodig heeft om te overleven: kleren, gekookt voedsel, gereedschap, en we hebben een gebrek
aan instinct. Vanuit deze gebreken zijn we ons denken gaan inzetten om de omgeving te veranderen. Van nature worden we
aangezet om onze natuurlijke behoeftes te overstijgen. We kunnen te veel eten, roken en drinken en gamen tot we er bij
neer vallen. Volgens Kant kan onze wil zich laten leiden door de rede of door neiging. Maar de invulling van onze behoeften
verloopt – vanuit Kantiaanse filosofie – altijd via de wil. De wil is onlosmakelijk verbonden met het vermogen om te denken
en te bepalen wat we doen. Daar ligt volgens Kant de mogelijkheid van zelfbepaling. We kunnen altijd uit vrije wil
'nee' zeggen.
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Vervolg 9.2. Een kleine fenomenologie van de behoeftes: natuur, cultuur en vrijheid
In onze lichamelijke behoeften worden we ook weer gecultiveerd door de wereld waarin we leven. In onze verlangens
hebben we van alles nodig. Zaken zoals voedsel en kleding. Maar de specifieke invulling – bijvoorbeeld in mode en
consumptiepatronen – behoren tot het domein van de vrijheid. We hebben onze onmiddellijke behoeftes overstegen en
leggen ons een noodzaak op die geestelijk van aard is. Literatuurwetenschapper René Girard spreekt van een mimetische
(nabootsende) begeerte, omdat we iets begeren wat anderen hebben. In Amerika wordt dit met een gezegde duidelijk
gemaakt: “keeping up with the Joneses”. Onze behoeften zijn dus niet alleen van onszelf als vrije individuen, maar worden
gevormd binnen sociale relaties. De filosofen van de Franfurter Schule – zoals Max Horkheimer en Theodor Adorno – zien de
moderne consumptiemaatschappij als een totalitaire onderdrukking en vernietiger van menselijke uniciteit. In Fightclub zet
de hoofdpersoon zich af tegen die consumptiemaatschappij en verheft zich in de lichamelijke pijn om de verloren vrijheid te
herwinnen.

9.3. Een verkenning van lichamelijk geweld en identiteit in onze hedendaagse cultuur
Onze identiteit wordt bepaald door ons lichaam, zoals we dat kunnen ervaren in ons man- of vrouw-zijn of een variant
daarvan. Onze gezondheid is een noodzakelijke voorwaarde voor het goede leven leerde Aristoteles ons al. Geweld vinden
we onbeschaafd. Niet alleen geweld in het openbaar, zoals vroeger bij openbare terechtstellingen, maar ook een opvoeding
met de harde hand keuren we tegenwoordig af. De staat heeft in de moderne tijd het monopolie op geweld en de instituties
zorgen voor de bescherming van de lichamelijke integriteit. Dit is een wezenlijk onderdeel van onze vrijheid. De straf wordt
ook gericht op het afnemen van het hoogste goed: onze vrijheid. Volgens Foucault worden we tegenwoordig gedisciplineerd
in de moderne staat door het internaliseren (eigenmaken) van maatschappelijke normen. Geweld accepteren we niet meer.
Onze economie draait niet meer op fysieke kracht, maar op rationaliteit en communicatie. Ook het functionele onderscheid
tussen man en vrouw wordt steeds minder belangrijk. De onafhankelijkheid van het lichaam viert hoogtij. Over ons lichaam –
van gender tot euthanasie – zijn we zelf de baas. We hebben vrijheid van meningsuiting, maar het lichaam is onschendbaar.
De producerende betekenis van het lichaam is overgegaan op een consumptieve betekenis. Het welzijn van het leven is
belangrijkste doel geworden, zoals we zien in de bestrijding van allerlei ziektes, waaronder obesitas als mondiale volksziekte
nummer 1. Ook in onze relaties zien we dat terug, bijvoorbeeld in de seksuele verhouding tot anderen en onszelf.
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9.4. De wending naar lichamelijke behoeftes in de moderne filosofie: Bentham
In de westerse traditie is het lichaam van Plato tot het christendom er bekaaid van afgekomen. Bij Plato moeten de
lichamelijke verlangens onder controle worden gehouden door geestelijke vermogens, zoals de mythe van de wagenmenner
duidelijk maakt. Kant plaats de menselijke vrijheid in de wil tegenover de heteronome lichamelijke prikkels. We zijn pas vrij
als we met behulp van de rede onze keuzes maken. De geschiedenis haalt deze filosofen echter in. Met de filosoof Jeremy
Bentham en zijn utilitarisme wordt geluk juist gekoppeld aan onze behoeftes. Onze natuur wordt bepaald door twee
principes, namelijk pijn en plezier. Deze principes bepalen wat we (feitelijk) zullen doen en wat we (normatief) moeten doen.
Bentham stelt dat we ons beter kunnen overgeven aan ‘the pricinple of utility’ (het nutsprincipe). Bij Bentham wordt de mens
dus begrepen als een belichaamd zelf dat allerlei prikkels ondergaat. Voor de samenleving geldt dan weer de regel van het
grootste geluk voor zoveel mogelijk mensen, waarbij de ethiek van rekensommen moet bepalen wat het grootste geluk is. Je
kunt alles met elkaar vergelijken en afwegen op het vermeerderen van plezier en het verminderen van pijn. Bentham is de
groet inspirator van de geluksonderzoeken. Het utilisme is een hedonisme waarin we het leven zo aangenaam mogelijk willen
maken. Kant stelt daar een ethiek van plichten tegenover waarin we pas vrij zijn als we op redelijke gronden zelf het goede
willen. Het categorisch imperatief bepaalt hoe: “Handel volgens die regel waarvan jij zou willen dat het een algemene wet
wordt”.
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9.5. Consumptie als maskerade van de ziel: Sigmund Freud
Bentham veronderstelt dat we de keuze tussen pijn en genot kunnen maken. Plezier en nut is altijd beter dan pijn en de
keuze is altijd helder. Maar volgens Sigmund Freud is het onmogelijk om je eigen verlangens te doorgronden. De geest wordt
bepaald door onbewuste verlangens volgens Freud. De geest bestaat eigenlijk uit drie delen: het Ich, Es en Überich. In het Es
huizen de lusten en de driften van de mens. D belangrijkste drift in de mens is de seksuele drift (de eros). Consumeren is
volgens Freud niet zomaar uiting geven aan een verlangen van plezier, maar de aanschaf van een dure auto is eigenlijk de
seksuele energie die wordt omgevormd in een verlangen naar een dure auto. Freud noemt dit sublimeren – shoppen als
ontlading van seksuele energie. Door onderdrukking van de seksuele verlangens vormt het Überich (het geweten) de
verlangens om in iets anders waar de maatschappij mee uit de voeten kan. Consumptie, maar ook kunst zijn gesublimeerde
vormen van seksuele energie en daarmee ‘hogere’ vormen van sociaal geaccepteerd gedrag. Vanaf de jaren '60 is de visie op
het goede leven medebepaald door het niet verbergen van je lusten en de reclamewereld is daar een verbond mee
aangegaan door de diepere verborgen verlangens te koppelen aan consumptiegoederen.
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9.6. Winst- en verliesrekening van de consumptiesamenleving: Hannah Arendt.
Hannah Arendt geeft in haar boek 'De menselijke conditie' een typologie van drie basisactiviteiten die kenmerkend zijn voor
de mens: arbeid, werk en handelen. De verhouding tussen die drie kan per samenleving sterk verschillen. Bij ‘arbeid’ zijn
mensen direct bezig in relatie tot de natuur om te overleven. Grond wordt bewerkt, vee gehouden en gewassen worden
verbouwd. Dit zijn noodzakelijkheden om te consumeren en te blijven bestaan. Productie en consumptie blijven in een
eeuwigdurende cyclus doorgaan. Met ‘werk’ bedoelt Arendt het creëren van duurzame zaken als gebouwen, werktuigen,
techniek en ook kunst. De Pyramides, de Eifeltoren en de Nachtwacht blijven voortbestaan terwijl hun makers zijn
verdwenen. Door ‘werk’ ontworstelt de mens zich van de natuur. De mens is ook vrijer in het werk, omdat het niet persé
noodzakelijk is voor het direct voortbestaan. Met kracht en kunde wordt de natuur tot iets gevormd wat de tijd kan
doorstaan. ‘Handelen’ (of actie) zijn de initiatieven die mensen samen ondernemen. Denk aan politieke bedrijven waar het
politieke debat plaatsvindt en waar de oordelen van anderen zich bevinden. Bij de oude Grieken heeft het handelen het
hoogste aanzien en in de moderne tijd wordt dat de arbeid. Door het protestantisme is de mens een animal laborans
geworden. Arendt heeft zelf een mate van onderwaardering voor het arbeidende leven, omdat alles wordt gezien als een
consumptiegoed. Alles is eindig, vervangbaar en potentieel afval. Hiermee verdwijnen werk en handelen (actie) uit het zicht.
We worden slaaf van het productie- en consumptieproces en raken nooit vervuld.
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9.7. Tussen vrijheid en verslaving: lichaamsethiek in klassieke, hedendaagse, joodse en oosterse filosofie.
De moderne emancipatie van het lichaam in de moderne tijd als verwerkelijking van vrijheid kan doorslaan in het tegendeel
als mensen zichzelf enkel als genotszoekers zien. Moeten we misschien verschil maken in verschillende soorten verlangens en
behoeften: in hogere en lagere behoeften?
We bespreken hier vier van de posities met been eigen lichaamsethiek (als manier van omgaan met ons lichaam).
9.7.1. Stoa: het belang van onthechting
Aristoteles en Plato onderscheiden drie delen van de ziel: het vegetatieve, het strevende en het denkende deel van de ziel. In
het denkende deel (de logos) lag de bestemming en het geluk van de mens. De logos zorgt voor het lichaam door een juiste
en evenwichtige ordening aan te brengen in de verschillende verlangens. Aristoteles noemt het vegetatieve deel de
epithumia: het lustvol verlangen naar eten, drinken en seks. De deugd matigheid moet dit verlangen in evenwicht houden
(middenweg tussen de extremen). Plato noemt het verlangen eros. De Stoa – als opvolgers van de scholen van Plato en
Aristoteles – richten zich op het beheersen van die begeerten of verlangens. Bij de Stoa is het goede leven bepaald door de
natuurlijke logos en de mens moet zich door de rede laten leiden. Soberheid en discipline worden waarden waarmee de
verlangens beteugeld moeten worden. De apatheia (onaangedaanheid) is de manier om de pathé (emoties) tot rust te
brengen. Het levensideaal van de Stoa werd omarmd door het christendom.
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9.7.2 Het thymotisch streven
Naast de vegetatieve verlangens van de mensen onderscheiden Plato en Aristoteles een strevend ‘emotioneel’ deel van de
ziel waarin hogere verlangens huizen. Dit deel wordt ‘thymos’ genoemd. Het is het ‘hart en ziel’ deel, het gemoed of de
bezieling. Het staat hoger dan het lichamelijk genot en richt zich op zaken waar we van houden en waar we door gevormd
worden. Ook Hegel maakt duidelijk dat het zelfbewustzijn niet begrepen kan worden door alleen het lichamelijk streven naar
materiële behoeften. Thymotisch streven gaat verder dan het najagen van geluk of het streven naar zelfbehoud in het
verlangen boven jezelf uit te stijgen, zelfs door gevaar te lopen.
9.7.3 Ritmes in het bestaan: de Sabbath
Luisteren naar je lichaam en je heil zoeken in de verbondenheid met de natuur door te luisteren naar het ritme van de dag is
een manier om de hectiek van de gejaagde consumptiemaatschappij het hoofd te bieden. Luisteren naar ‘je biologische klok’
is al iets wat in de kloostertradities plaatsvond door een strakke indeling van het leven. In het christendom kent men het
ritme van de zes dagen werken en één dag als rustdag houden. Christenen namen het ritme van het jodendom over en
schoven één dag op van zaterdag (sabbath) naar zondag. En de moslims schoven op naar de vrijdag. Sinds keizer Constantijn
in 321 de zondag als algemene rustdag uitriep, is ons weekend hierop gebaseerd.
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9.7.4. De hindoeïstische weg: het opklimmen van de ziel
In de oosterse filosofie van het hindoeïsme en boeddhisme kan de ziel opklimmen naar he hoogste punt. Dit is ook een
proces van het lichaam. Door oefening in yoga worden bepaalde energiebanen (de chakra’s) in het lichaam doorlopen naar
een hogere vorm van bewustzijn. De zeven lagen van de chakra’s kun je ook beschouwen als behoeften. Door de chakra’s
zijn de mens ook weer verbonden met elkaar en de natuur om hen heen. De ziel verlangt ten diepste terug naar de
goddelijke bron.
9.8.Tot slot: geestelijke zorg voor het lichaam
Ons moderne vrijheidsbegrip en de beperkingen van die vrijheid door de lichamelijke verlangens die we hebben dwingen ons
na te denken over een kwalitatief onderscheid tussen de verschillende lagere en hogere verlangens. Fightclub geeft een
kritische beschouwing op ons moderne leven en de vrije markt in een consumptiemaatschappij en houdt ons een spiegel
voor over de keuzes die we moeten maken om lagere en hogere behoeften te leren onderscheiden.
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Hoofdstuk 9 - Het belichaamde zelf en het goede leven (9.21 t/m 9.6 + 9.7.1 en 9.7.2)
48. De kandidaten kunnen uitleggen dat mensen de vrijheid hebben om zich op verschillende manieren te
verhouden tot hun eigen lichamelijkheid en daarvan voorbeelden geven.
49. De kandidaten kunnen aan de hand van voorbeelden uitleggen dat mensen zich onderscheiden van dieren
door enerzijds een gebrekkig instinct en anderzijds door de noodzaak zelf na te denken en hun eigen omgeving
te vormen. Tevens kunnen ze uitleggen dat de vrijheid die met die keuzes gepaard gaat om kan slaan in
verslaving en het teniet doen van individuele autonomie.
50. De kandidaten kunnen met behulp van voorbeelden uitleggen dat lichamelijke behoeftes en verlangens
onderdeel zijn van menselijke identiteit, een verstandelijke en culturele dimensie hebben en niet zuiver
particulier zijn.
51. De kandidaten kunnen uitleggen dat door de techniek een ontlijving van het lichaam heeft plaatsgevonden
en dat het lichaam een consumptieartikel is geworden. Daarbij kunnen zij de begrippen virtualisering, genot en
manipulatie betrekken.

Hoofdstuk 9 - Het belichaamde zelf en het goede leven (9.21 t/m 9.6 + 9.7.1 en 9.7.2)
52. De kandidaten kunnen de opvatting van Bentham uitleggen, toepassen en beoordelen dat ons handelen
wordt bepaald door het nutsprincipe en de mens primair wordt begrepen als een belichaamd zelf dat allerlei
prikkels ondergaat en gedreven wordt door het najagen van genot en het voorkomen van pijn. Tevens kunnen zij
uitleggen dat Benthams benadering een vorm is van modern economische denken, waarbij de consument
calculerend bezig is om zijn leven zo aangenaam mogelijk te maken.
53. De kandidaten kunnen de opvatting van Kant dat de goede wil – als het vermogen om zichzelf te bepalen –
het grondprincipe is van ons handelen uitleggen, toepassen en beoordelen. Tevens kunnen zij vanuit deze
opvatting kritiek leveren op de utilitaristische opvattingen van Bentham door uit te leggen dat we onvrij – en niet
autonoom – zijn als we ons niet laten leiden door redelijkheid maar door lichamelijke prikkels van genot en pijn.
54. De kandidaten kunnen met voorbeelden uitleggen dat passies zich volgens Freud manifesteren buiten het
bewustzijn om, een levenshouding van apatheia volgens de stoïcijnen kan worden bereikt door de passies met
de rede onder bedwang te houden, maar dat dit volgens Freud onmogelijk is omdat de passies zich buiten ons
bewustzijn om zullen manifesteren, onder meer in ons consumptiegedrag. Daarbij kunnen zij hierover een
beargumenteerd standpunt innemen.

Hoofdstuk 9 - Het belichaamde zelf en het goede leven (9.21 t/m 9.6 + 9.7.1 en 9.7.2)
55. De kandidaten kunnen het onderscheid dat Arendt maakt tussen arbeiden, werken en handelen uitleggen,
toepassen en evalueren. Daarbij kunnen zij uitleggen dat volgens Arendt in de moderne consumptiemaatschappij
arbeiden dominant is geworden.
56. De kandidaten kunnen de volgende opvattingen die een ‘lichaamsethiek’ voorbereiden, uitleggen, toepassen
en beoordelen:
- de opvatting van de stoïcijnen dat een levenshouding van apatheia kan worden bereikt door de passies
met de rede onder bedwang te houden;
- de opvatting van Plato en Aristoteles waarin het lustvol verlangen (epithumia) tegenover de emotionele
bezieling (thymos) staat
- en de moderne interpretatie van thymos (van Fukuyama en Sloterdijk).
Primaire tekst (11): Immanuel Kant – Übergang von der gemeinen sittlichen Vernunftkenntnis zur
philosophischen (Fundering voor de metafysica van de zeden)
57. De kandidaten kunnen aangeven wat Kant verstaat onder goede wil en kunnen uitleggen dat deze volgens
hem van absolute waarde is.

Hoofdstuk 9 - Het belichaamde zelf en het goede leven (9.21 t/m 9.6 + 9.7.1 en 9.7.2)
58. De kandidaten kunnen uitleggen dat het vrije handelen volgens Kant aan een wetsvorm algemene
wetmatigheid gebonden is. Tevens kunnen zij aangeven uitleggen aan welke specifieke eisen de wetsvorm van
het goede handelen moet voldoen.
Primaire tekst (12): Hannah Arendt – The Human Condition, The Principle of Happiness (De menselijke conditie)
59. De kandidaten kunnen uitleggen dat Arendt de kunstenaar de enige overgebleven ‘werker’ in een
maatschappij van arbeiders noemt en dat in de moderne tijd alle activiteiten van de mens die geen arbeid zijn,
spel of hobby genoemd worden.
60. De kandidaten kunnen uitleggen dat Marx’ ideaal van de animal laborans volgens Arendt op een verkeerde
vooronderstelling berust en dat dit ideaal noodzakelijk leidt tot een economie van verspilling, waardoor de mens
uiteindelijk zijn tehuis zal verliezen. Tevens kunnen zij deze opvattingen van Arendt herkennen, toepassen en
beoordelen.

Hoofdstuk 10 - De kwetsbaarheid en overmacht van de natuur
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Hoofdstuk 10 - De kwetsbaarheid en overmacht van de natuur
10.1. Trump versus avatar
Met president Trump kwam er in 2016 een klimaatscepticus in het Witte Huis en daarmee een persoon die tegen de huidige
wetenschappers in (98%) veronderstelt dat het niet zo’n vaart loopt met de opwarming en vervuiling van de aarde. Hij trok
zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs in 2017. De verbeelde strijd in Avatar tussen de Na’vi en de Amerikanen lijkt zich
daarmee te voltrekken in de echte geschiedenis. Maar steeds meer mensen maken zich zorgen over onze relatie met de
natuur en natuurlijk raakt onze relatie met de natuur aan onze kijk op het goede leven. Er komt een nieuwe fase in de
geschiedenis van de mens door de grote ecologische veranderingen die gaande zijn. De fase in de geschiedenis waarin de
invloed van de mens bepalend is voor de toekomst van de aarde wordt antropoceen genoemd. De mens grijpt diep in op de
natuur en zet deze naar zijn hand in de moderne tijd. We worden geconfronteerd met grote filosofische vragen. Moeten we
terug naar de natuur of streven naar een verzoening tussen technologie en ecologie. Kunnen we wetenschap en techniek
inzetten om problemen op te lossen, zoals geo-engineering ons voorhoudt? Is de vrije markt de accelerator van de uitputting
van de aarde of slechts een neutraal mechanisme, zoals Smith ons vertelde?
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10.2. Een korte geschiedenis van het groeiend ecologisch bewustzijn
De klimaatdiscussie begint al in 1962 met de verschijning van 'Silent Spring' van de Amerikaanse biologe Rachel Carson. Zij
waarschuwt voor het gebruik van DDT en de dramatische gevolgen van het gebruik van pesticiden. In Europa kwam de ‘club
van Rome’ met een rapport getiteld ‘The limits of growth. A global chalenge’, dat een grote schok teweegbracht. In 1987
werd voor het eerst het begrip ‘sustainability’ geïntroduceerd en zijn er verschillende maatregelen – onder meer in Kyoto
1997 en Parijs 2015 – genomen ter bescherming en het herstel van de natuur. De problemen zijn te beschrijven in vier
probleemclusters:
1. Eindigheid van grondstoffen: beperktheid van fossiele brandstoffen die de basis vormden voor economische groei.
2. Vervuiling van het leefmilieu: afname van biodiversiteit, afval in de oceanen en vervuiling voedselketen door
chemicaliën.
3. Klimaatverandering: door broeikassen als CO2 ontstaat er opwarming van de aarde met gevolgen voor de zeespiegel,
intensiteit van de seizoenen en vruchtbaarheid van de aarde.
4. Bio-industrie: welzijn van de dieren en mens staat op het spel door dierenleed en groot gebruik van antibiotica.
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10.3. De alternatieve natuurervaring van de Romantiek: Goethe en
Blake
De Verlichting gaf de mens mee dat de natuur geen intrinsieke
waarde heeft – ze is een te bewerken grondstof. De natuur is een
object voor het subject de mens. Deze positie leidde tot een
instrumentele, materialistische en mathematische benadering van de
natuur. Deze benadering werd door de Romantiek al zwaar
bekritiseerd. Rousseau gaf aan dat de mens vervreemdt van zichzelf
en riep op om terug te gaan naar de natuur en de menselijke vrijheid.
Wolfgang von Goethe (1749-1832) kwam met een alternatieve
natuurwetenschap tegenover de mechanische natuurwetenschap van
Newton. Goethe ontwikkelde een romantisch alternatief voor de
Newtoniaanse mechanica. Hij ging uit van een bezielde en levende
natuuropvatting die vanuit een goddelijke oorsprong was ontstaan.
Hij inspireerde later Rudolf Steiner, de grondlegger van de
De Romantiek - Filosofie Animatie
antroposofie en de Vrije Scholen.
In Engeland was het William Blake (1757-1827) die een scherpe kritiek had op Newton. Volgens hem zorgt de Verlichting voor
een verschraling van de mens met gevaarlijke gevolgen voor de lange termijn (zie de gevolgen van de Franse revolutie). De
natuur stelt haar grenzen aan onze vrijheid. Volgens de Romantici staan wij niet als heersers boven de natuur, maar maken
we deel uit van diezelfde natuur. Trump hanteert een benadering van de natuur als winstmodel, bestaand uit dode materie
en met mechanische wetmatige processen die de mens ter beschikking staan. Moeten we natuur echter weer gaan opvatten
als een zin- en waardegevend subject en ons wetenschappelijke en technische wereldbeeld loslaten? Of moeten we
wetenschap en techniek inzetten om de relatie tussen het goede leven en de natuur te herstellen? Staat de mens centraal of
staat de natuur centraal. Is er misschien een midden?

10.4. Waarom zorg voor de natuur tot het geode leven behoort- vijf soorten argumenten
Mensen kunnen verschillende argumenten aandragen in het milieudebat over de waarde van de natuur, maar als we die
argumenten tegenover elkaar zetten onderscheiden we antropocentrische en ecocentrische argumenten. Op deze
as antropocentrisch-ecocentrisch onderscheiden we vijf redeneerpatronen:
1. Actueel antropocentrisch: redeneren vanuit het eigen huidige welzijn op aarde. We moeten voorzichtig omgaan met de
natuur als het onze eigen belangen dient. Als we afhankelijk zijn van de natuur dan moeten we grenzen stellen. Een
voorbeeld is het smoggevaar in steden als Beijing. Deze manier van redeneren sluit aan bij het utilitarisme, waarin het
handelen van mensen wordt bepaald door nut en genot voor (zoveel mogelijk) mensen. De kritische vraag naar het
utilitarisme en zijn ethiek van rekensommen is of toekomstige generaties en dieren meetellen of dat we ons alleen dienen te
richten op onze huidige generatie.
2. Intergenerationeel: redeneren vanuit het eigen welzijn en het welzijn van toekomstige generaties. “We hebben de aarde
te leen van onze kleinkinderen” luidt het devies. In de gelukscalculatie worden toekomstige (ongeboren) generaties
meegerekend. Ook hier wordt vanuit het welzijn van de mens gerekend en de vraag is bijvoorbeeld waarom het welzijn van
dieren niet meetelt. De mens moet duurzaam omgaan met de natuur, bijvoorbeeld door verantwoord watergebruik
waardoor landbouwgebieden niet verzilt raken en ongeschikt raken voor het verbouwen van gewassen.

3. Geen lijden toebrengen aan wat lijden kan: redeneren vanuit het welzijn van alle wezens die kunnen lijden. Met een sterk
beroep op intuïtie wordt gesteld dat alle wreedheden die voortkomen uit moedwillig toebrengen van lijden een morele
ontsporing zijn. Dieren hebben ook rechten in deze discussie, namelijk het recht op een goede behandeling. Peter Singer
noemt het speciesisme waarin het enkel immoreel is om mensen leed toe te brengen. Hij vindt dat het verminderen van leed
ook voor dieren moet gelden. Wie zien bijvoorbeeld het toekennen van rechten aan dieren, zoals een orang-oetan die
onlangs door een Argentijns gerechtshof tot 'niet-menselijk persoon’ werd verklaard en waarmee dus geen dierproeven
gedaan mogen worden. De vraag is echter of alle natuur kan lijden. Hoe zit dat met de vervuilde zee en stranden? En hoe zit
dat met dieren onderling? Daar lijkt beperking van leed geen onderdeel van het handelen van een dier.
4. Intrinsieke waarde van de natuur: redeneren vanuit het idee dat de natuur een eigen waarde – los van de mens – heeft.
We hebben nu eenmaal de plicht om de natuur te beschermen, omdat het een eigen waarde heeft. Deze deontologische
benadering breekt met de gedachte van een natuur tegenover de mens die alleen wetenschappelijk te beschrijven is. Als je
bijvoorbeeld zegt dat een natuurgebied beschermd moet worden vanwege de planten die gebruikt kunnen worden als
medicijn, dan refereer je naar een instrumentele waarde. Het heeft tenslotte een functie voor de gezondheid. Intrinsieke
waarde staat los van de gebruikswaarde: het heeft waarde omwille van zichzelf. De vraag blijft echter wel waarom de natuur
een eigen waarde heeft. Is het niet de mens die waarde toekent aan dingen zoals de natuur?
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5. Deep ecology: redeneren vanuit een ecologische denken met het belang van de natuur als uitgangspunt. We moeten een
radicaa andere houding aannemen tegenover de natuur. De geschiedenis waarin de mens boven de natuur staat heeft veel
ellende veroorzaakt. We moeten onze wereld – waaronder de economie – compleet anders inrichten, los van het
antropocentrische denken waarin alleen de belangen van de mens gediend zijn. Het wordt tijd voor een denken vanuit het
belang van de natuur zelf. Canada beschermt bijvoorbeeld het Noordpoolgebied waar het ijs nooit smelt. Doordat de regio nu
wordt aangemerkt als beschermd gebied, worden mijnbouw, olie- en gaswinning, vormen van visserij en andere vervuilende
activiteiten verboden. De regio in het Noordpoolgebied wordt volgens het Wereld Natuur Fonds een van de grootste
beschermde zeegebieden ter wereld.
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10.5. Heidegger over wetenschap en techniek
Het wereldbeeld waarin de wereld een beheersbare machine is zonder intrinsiek doel of betekenis wordt mede gedragen
door de moderne natuurwetenschap. Dit denken maakte een einde aan het teleologische denken waarin alles een doel heeft.
De filosoof Martin Heidegger bekritiseert de mechanisering van het wereldbeeld. Met de opkomst van de moderne techniek
ontstaat er een nieuwe verhouding tussen de mens en wereld. Heidegger noemt dat ‘das Gestell’. In het raamwerk (of
Gestell) dat achter de moderne techniek verborgen zit, wordt de werkelijkheid op een nieuwe manier aan ons gepresenteerd.
Heidegger gaat uit van een waarheid zoals de oude Grieken waarheid begrepen, namelijk als ‘aletheia’. Waarheid als de
overeenstemming tussen het intellect en de zaak, waarin het intellect de werkelijkheid onthult. Door het waarnemen
onttrekken we dingen aan het "Niets". De werkelijkheid wordt ‘ont-dekt’. Waarheid krijgt hier dus de betekenis van onthullen
van wat verborgen was (aletheia) en we verhouden ons als mens altijd op een bepaalde manier tot die werkelijkheid. Door de
moderne techniek is het gebruiken van een middel niet alleen meer het gebruik voor een bepaald doel, maar het aanwezig
stellen van de wereld op basis van beheersbaarheid, stuurbaarheid en berekenbaarheid. Het verschil tussen oude techniek en
nieuwe techniek is het verschil tussen ‘voortbrengen’ tegenover het ‘opeisen’ van de wereld. Techniek maakt het mogelijk
dat de mens op een bepaalde manier in de wereld staat, maar de moderne techniek maakt het in de wereld zijn
ééndimensionaal.

Martin Heidegger - Durf te
Denken
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Vervolg 10.5. Heidegger over wetenschap en techniek
We vergeten dat onze relatie met de wereld op verschillende manieren mogelijk is. We zien de wereld als gebruiksvoorwerp
waarin de dingen alleen nog maar gebruikt worden als bestelling. De hele werkelijkheid wordt een bestelbaar bestand - door
de mechanisering van het wereldbeeld – en tot één groot informatiebestand gemaakt. Alles is slechts nog bruikbaar, zoals de
bergen bijvoorbeeld besteld zijn voor de toeristenindustrie als voorwerp met geprepareerde pistes of met aangelegde
wandelpaden. Techniek beheerst ons in de zin dat ze onze werkelijkheidservaring bepaalt. Dat hebben we niet gekozen, maar
is ons overkomen. Door Newton en Descartes is de mens de natuur gaan beschouwen als mathematisch wetmatig bestand en
zijn we dat als de Waarheid gaan zien, maar het is volgens Heidegger slechts een vorm van waarheid. Een kip is niet slechts
een massaproduct voor de vleesindustrie, maar deel van een heel ecosysteem. We kunnen ook niet meer zomaar terug in de
tijd. We zijn nu eenmaal op het pad van de moderne techniek gekomen. De mens is volgens Heidegger geen subject tegenover
een object, zoals Descartes ons leerde met zijn Cartesiaans dualisme, maar een Dasein. Dasein betekent altijd al ergens zijn.
De mens is altijd in-de-wereld, die hem betekenis en samenhang verschaft. De mens is een zijnsmogelijkheid in de
geschiedenis van het ‘Zijn’, waarin de wereld aan de mens verschijnt in een bepaald licht. De moderne tijd en de daarin
ontwikkelde vorm van techniek is een gegeven. Zo is het gebeurd en beschikt, maar het perspectief op de werkelijkheid vanuit
de moderne techniek is niet zonder gevaar.
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Vervolg 10.5. Heidegger over wetenschap en techniek
Heidegger bekritiseert de geschiedenis van de filosofie, die te veel gericht is op de mens als 'animal rationale', als denkend ding.
De kritiek van Heidegger richt zich op de volgende gevaren: Ten eerste kan de mens zelf tot bestelbaar bestand worden
gemaakt. De mens verliest zijn menselijkheid en is iets wat zelf beheerst en gebruikt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de
Jodenvervolging door de Nazi’s. Het tweede gevaar is dat het Gestell van de moderne techniek alle andere vormen van
ontdekken laat verdwijnen. Zo wordt kunst bijvoorbeeld slechts beschikbaar gesteld voor de toeristenindustrie in een
technisch-commercieel bestel. Ten derde schuilt er het gevaar dat de mens het idee heeft de heerser te zijn van de wereld. De
mens vervreemdt zo van zijn Dasein en de mogelijkheden van alternatieve perspectieven op het goede leven. Natuur wordt
bijvoorbeeld slechts opgevat als studie voor techniek en wetenschap. De mens vergeet dan de betekenis die besloten licht in
het Griekse woord physis als bloeiende en levende natuur. Later in zijn leven spreekt Heidegger van gelatenheid. Het is een
fundamenteel openstaan voor de diepere zin achter iedere verschijningsvorm van de wereld. Een manier van denken waarin we
de natuur meer recht doen en die een inspiratie vormt voor de ecologische natuurfilosofie. In het goede leven wordt de mens
niet langer als centrum van de waarheid en waardebepaling opgevat. We dienen open te staan voor ander wijzen van ervaren
waarin er ook een plaats is voor de hele levende natuur.
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10.6. Latours radicaal empirische kritiek op de moderniteit
Voor een andere kijk op de werkelijkheid zal er een nieuwe manier van
denken over de relatie tussen subject en object moeten zijn. We zullen
afscheid moeten nemen van de mens tegenover de wereld, waarin de mens
als subject en soeverein heerser tegenover een natuur als een object staat die
onderworpen moet worden. Dat is in ieder geval zo volgens de filosoof Bruno
Latour en de Gaia-beweging. We kwamen eerder al ‘de meesters van het
wantrouwen’ tegen die de mens niet als autonoom en soeverein (=die de
meeste macht heeft) subject beschouwden – de mens niet als eigen baas,
maar gedreven door onbewuste krachten. Veel van die denkers reduceren de
mens tot wezen dat door een bepaalde kracht wordt gedreven en leggen het
menselijk handelen uit vanuit een bepaalde drift. Een nieuwe verhouding tot
de natuur brengt die analyse niet. Latour komt met de analyse dat we
helemaal niet modern zijn. We zijn helemaal geen subjecten tegenover een
objectieve wereld. We zijn helemaal niet bepaald door wetenschappelijke
inzichten. Voor wie is water eigenlijk H2O? Er bestaan alleen maar
verschillende netwerken met verschillende perspectieven. Ook de ‘objectieve
wetenschap’ is slechts een netwerk met een eigen praktijk. De zogenaamde
waarheid in de objectieve natuur die mathematisch en wetmatig beschreven
wordt kan niet tegenover een subjectieve betekenis worden gezet van
bijvoorbeeld een esthetische ervaring. Onze wereld is rijk en gevarieerd dan
de theoretische wereld van de moderniteit. Volgens Latour moeten we weer
naar een ‘radicaal empirisme’ met een filosofie die puur vanuit de ervaring de
wereld wil uitleggen en begrijpen. Blijf de ervaring trouw is zijn empirisme.
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Vervolg 10.6. Latours radicaal empirische kritiek op de moderniteit
Ervaringen zitten helemaal niet alleen maar in je hoofd als subject, zoals bijvoorbeeld verliefdheid wel duidelijk maakt. Ik ben
verbonden met andere mensen en de wereld om mij heen. Ik ben geen subject tegenover een object. In ervaringen zoals
verliefdheid, maar ook in depressies ben ik niet autonoom en soeverein. We zijn dan juist vaak in de greep van de ander. In
vroegere tijden wilde we uit de greep van het andere raken. Dit gebeurde bijvoorbeeld door priesters en sjamanen die je
hielpen te verlossen en te zuiveren. Tegenwoordig gebeurt dat door therapie of medicatie. Deze moderne omgang is anders,
maar niet persé beter. We denken slechts dat we nu een objectieve waarheid van de wetenschap hebben, maar we zijn
theoretisch bevooroordeeld. Latour gebruikt het voorbeeld van een tekening of schilderij. Je hebt dan niet een tekening in je
hoofd die je op papier zet. Er is een proces van dynamische beweging waardoor de tekening tot stand komt. We zien de
volgende streep in het proces en niet van tevoren. Latour spreekt van ‘instauratie’. We scheppen het werk niet zelfstandig en
uit eigen beweging, maar we brengen het tot stand, of beter nog: brengen het op gang. De persoon is niet de exclusieve actor,
maar een deelnemer in een scheppingsproces waarvan je niet wist dat je het in je had. Je hebt het ook niet in je zou Latour
stellen, maar je had deel aan een scheppingsproces waar je samen met de materie in opgenomen was.
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10.7. Gaia, markt en wetenschap
Latour maakt het begrip ervaring veel breder dan de moderne mens gewend is. Voor onze omgang met de natuur heeft het
drie belangrijke implicaties:
1. Gaia als omvattend netwerk: onze ervaring van de natuur zelf en in het bijzonder van de aarde (Gaia). De natuur is veel
meer dan een mathematisch-mechanisch object. De natuur kan ons raken en wij zijn met ons eigen leven verbonden met
de natuur. De natuur kan ons verheffen of is soms bijzonder gewelddadig. Heel lang is de natuur niet iets buiten ons
geweest, maar een levende entiteit die ons draag en voedt (of bedreigt en overweldigt). De ecologische crisis dwingt ons
tot een ander begrip van de mens op aarde. In zijn boek ‘Oog in oog met Gaia’ haalt Latour oudere ervaringen van Gaia
terug, waarin de aarde een levende entiteit is vol energie en creativiteit. Er is geen ruimte mee voor een subject (of
organische) -object (of anorganische) relatie, waarin de natuur onderworpen en geëxploiteerd kan worden. We moeten
ons afstemmen op Gaia en onze sensitiviteit voor de natuur weer openstellen. Dat geldt ook voor de cognitieve
vermogens en daarmee de wetenschap. We doen daarmee een beroep op de hele mens, dat wil zeggen op zijn
cognitieve, emotionele en esthetische deugden.
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Vervolg 10.7. Gaia, markt en wetenschap
2. Markt en moraal: de plaats van markt en economie in relatie tot Gaia. In de moderne tijd zijn we de economie gaan
beschouwen als immens persoon die ons dingen opdraagt. De economie is een ‘Meta-Dispatcher’ (=supercoördinator) die alles
organiseert. We zijn bijvoorbeeld de financiële markten als een persoon gaan beschouwen die oplopende staatsschuld niet leuk
vindt of niet van houdt van politieke onzekerheid. Het gaat goed of slecht met de economie. Alle morele vragen die opkomen
worden weggedrukt en marktrelaties nemen de vorm aan van een quit-relatie (eerder transactionalisme genoemd). Je ruilt
alleen een bedrag voor een product en weg ben je, zonder (morele) vragen te stellen als: waar komt het product vandaan en wie
heeft eraan gewerkt?
3. Respect voor wetenschap: de spannende verhouding tot de wetenschap, met name de klimaatsceptici. Latour is positief over
de natuurwetenschap als één vorm van omgaan met de wereld. De resultaten van de wetenschap in het klimaatdebat zijn niet
zomaar een mening. Maar de wetenschap is niet de enige weg naar de waarheid, maar een gewone menselijke activiteit. De
wetenschap heeft niet de Absolute Waarheid, maar klimaatscepticisme is vervolgens ook verwerpelijk. We hebben
(klimaat)wetenschap te respecteren en mogen niet vervallen in scepticisme of relativisme. Het gaat om het terughalen van de
Gaia-ervaring en het op zoek gaan naar het morele karakter van de markt.

Klimaat Human • 53 min Overstromingen, smoglandschappen, uitputting van grondstoffen; kunnen we ons doen en denken nog
veranderen en zo een milieuramp afwenden? Clairy Polak in gesprek met vier tafelgasten.

10.8. De natuur een stem geven op de markt?
De ecologische problemen kennen geen éénduidige oplossing. Het instrumentele denken heeft ons lange tijd gevormd.
Misschien moeten we de natuur een stem geven op de vrije markt? Deze opvatting sluit meer aan bij een heroriëntatie en bij
Latours opvatting om niet te vluchten uit de moderne wereld.
1. Beprijzen van het milieu. We kunnen het milieu beprijzen door bijvoorbeeld een systeem van emissierechten. Bedrijven
en landen mogen vervuilen, maar de vervuiler betaalt. De markt en handel bepaalt de prijs voor de vervuiling. Schone
lucht krijgt dan toch een prijs. Maar dit leidt wel tot morele vragen als: kun je een crimineel laten doen wat hij doet
zolang er maar betaald wordt? Kunnen alleen de rijke landen betalen voor de emissierechten?
2. Directe overheidsregulering. De overheid bepaalt dat bepaalde vervuilende activiteiten moeten worden stopgezet, zoals
bijvoorbeeld bij de winning en verwerking van steenkool. De overheid legt strengere eisen op aan bedrijven en verbiedt
bijvoorbeeld de verkoop van gloeilampen.
3. Consumentengedrag. De consument kan zelf kritisch consumeren en ecologische afwegingen maken om daarmee de
markt beïnvloeden. De verkoop van vegetarische producten stijgt bijvoorbeeld, omdat consumenten steeds kritischer
worden. Ook consumentenprogramma’s beïnvloeden het koopgedrag van consumenten.
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Hoofdstuk 10 - De kwetsbaarheid en (over) macht van de natuur en de vergroening van het goede leven (10.34
t/m 10.6 en 10.8)
61. De kandidaten kunnen de volgende vijf soorten argumenten in het milieudebat uitleggen, beoordelen,
toepassen en er voorbeelden van geven: actueel antropocentrisch, intergenerationeel, geen lijden toebrengen
aan wat lijden kan, intrinsieke waarde van de natuur en deep ecology.
62. De kandidaten kunnen Heideggers analyse van de moderne technologische samenleving weergeven,
toepassen en beoordelen. Daarbij kunnen zij uitleggen wat het gestel, waarheid (aletheia), Dasein en het verschil
tussen oude en moderne techniek inhouden en welke rol ze in Heideggers analyse spelen.
63. De kandidaten kunnen de volgende drie gevaren die het wezen van moderne techniek volgens Heidegger in
zich draagt uitleggen en beoordelen: de mens als bestelbaar bestand, verdringing van andere vormen van
ontbergen, vervreemding van zichzelf als Dasein en van de natuur als physis.
64. De kandidaten kunnen de benadering van de natuur van Latour uitleggen. Daarbij kunnen zij:
- uitleggen wat er volgens Latour mis is met het subject-object schema;
- weergeven wat de radicaal empirische interpretatie van onze ervaring inhoudt;
- beoordelen of deze benadering een goed alternatief voor het subject-objectschema biedt.
65. De kandidaten kunnen uitleggen dat het instrumentele denken kan worden ingezet om milieuproblematiek
aan te pakken. Daarbij kunnen zij een filosofische en ethische beoordeling geven van drie benaderingen via de
vrije markt: beprijzen van het milieu, directe overheidsregulering en consumentengedrag.
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Hoofdstuk 11 - Op zoek naar een zinvol leven

11.1. De zin als een fundamentele dimensie van het leven
De betekenis van het goede leven wordt bijna vanzelfsprekend gekoppeld aan het zinvolle leven. Een zinloos leven wordt niet
als een goed leven ervaren. Maar wat is een zinvol leven? De filosofie behandelt de vraag naar zin maar minimaal en ze moet
de vraag naar zin ook nog delen met religie en levensbeschouwing. Toch blijft het een interessante vraag en hangt het samen
met de mens en de betekenis van het leven. Vragen naar zin roept allerlei vragen op: naar de samenhang van het leven,
geboorte en dood en de vergankelijkheid van alles. De vraag naar zin krijgt in de moderne tijd te maken met het nihilisme en
die lijkt de vraag in één keer weg te vagen. In de moderne tijd doen zich vele verschillende processen voor, zoals
secularisering, fragmentering en pluralisering. Een grondmotief blijft echter overeind in de moderne tijd: het
vooruitgangsgeloof, het geloof in de grenzeloze verbetering van de wereld. Er is zelfs sprake van hypermoderniteit met het
geloof in de vrije markt als antwoord op de vraag hoe we de wereld kunnen verbeteren. Dit geloof in het verbeteren van de
mens en de wereld door technologie drukt de kwetsbaarheid weg, zoals Martha Nussbaum zal laten zien.

De vragen van Proust
TheSchoolOfLife
The Meaning of Life

11.2. Verschillende ervaringen van zin
Zin kan samenhangen met geluk of met genot, maar ook op momenten van zware tegenslag vinden mensen nog zin om door
te gaan en vol te houden. Er is meer dan genieten alleen. De zinervaring geeft enerzijds uitdaging en richting en anderzijds
geborgenheid en bescherming aan het leven. Het woord ‘bezieling’ geeft betekenis aan beide aspecten van de zin: richting
geven en beschermd zijn. Je voelt je door iets geïnspireerd of uitgedaagd en het geeft je kracht. De zinvraag is een
fundamenteel menselijke vraag, maar is niet voortdurend bij iemand aan de orde. Het dient zich aan in grenssituaties. Daar
waar belangrijke keuzes moeten worden gemaakt, of waar grenzen zich aandienen. De dood is één van de basale situaties
waarin de zinvraag zich aandient. Het is de confrontatie met de eindigheid van het bestaan. De cultuur speelt een belangrijke
rol in de vraag naar zin. Zo wordt de dood in ‘The last Samurai’ in het kader van schuld en onschuld geplaatst. In andere
culturen is het verlies aan eer – de schande – erger dan de dood, zoals we in schaamteculturen wel zien. We zien ook
culturen waarin iemands handelen in dit leven weerslag heeft op de kwaliteit van het leven na de dood. Dit zien we
bijvoorbeeld in religies. De oosterse religies, zoals het hindoeïsme en boeddhisme, gaan uit van het samsara: de cyclus van
dood en wedergeboorte zonder begin en schijnbaar zonder eind. In religies wordt het zingevend verband geplaatst en
afgestemd op God of goden, waarin rituelen de levensweg van mens en de relatie met God begeleiden.
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11.3. Zin en zijn in de filosofische traditie
Zin is verbonden met de andere dimensies van het goede leven: de medemensen, instituties, het lichaam en de natuur. Een
ontmoeting met een andere vorm van zin – bijvoorbeeld in een ander cultuur – kan de eigen benadering van de werkelijkheid
totaal veranderen of op zijn kop zetten. De aard van de werkelijkheid verandert met die alternatieve zinoriëntatie. De
filosofie heeft zich in de geschiedenis vooral met die aard van het zijn (de werkelijkheid) beziggehouden en heeft deze als
geheel onder woorden willen brengen. De eerste filosofie (het zijn der zijnden) zou Aristoteles het noemen of de metafysica.
Het richt zich op de transcendentie, dat wat de zintuigen en tastbare werkelijkheid te boven gaat. De eerste filosofie of
metafysica wordt door Aristoteles ook wel theologica genoemd. Het richt zich op God als eerste beginsel. Deze God wordt
ook aangeduid als nous (denken) en de hele kosmos ontleent zijn orde en beweging aan de nous: God als onbewogen
beweger. Alles maakt deel uit van de ordening van de nous – als ultieme werkelijkheid – die het leven van mensen, dieren en
planten een eigen wezen en bestemming geeft. De filosofie verbindt de mens met het goddelijke. De praktische filosofie staat
in dienst of is afgeleid van de theoretische filosofie als hoogste vorm van kennis.

Een andere vorm van zoeken naar de aard van de werkelijkheid is gericht op de relatie tussen deze onvolmaakte wereld en
een hogere volmaakte wereld, oftewel de relatie tussen immanentie en transcendentie. Voorbeelden hiervan zien we in de
ideeënleer van Plato en ook in godsdiensten zoals het christendom, dat stelt dat door toedoen van de zondige mens kwaad in
de wereld is gekomen en dat de komst van een nieuwe hemel en nieuwe belooft om deze wereld te herstellen. Kant komt
met de variant waarin het hoogste goed gefundeerd wordt in God, in een transcendente werkelijkheid. Het hoogste goed
wordt verbonden met God, omdat dat de garantie geeft dat het goede ook echt goed is. Het goede is ook rechtvaardig en het
goede leven loont, omdat deugdelijk leven en geluk bij elkaar komen. God is daar de garantie voor.

11.4. Het verlies van een transcendente orde in de laat moderne filosofie: Nietzsche en de ‘dood van God’
De vraag naar zin is lange tijd verboden geweest met het transcendente: dat wat onze tastbare werkelijkheid overstijgt, het
goddelijke, het leven na de dood of het spirituele. In de moderne filosofie wordt aan een dergelijk transcendente
werkelijkheid getwijfeld. Vanaf de 19e eeuw komen er steeds meer atheïstische denkers die veronderstellen dat God slechts
een projectie van de menselijke geest is. Zo beschouwt Marx religie als opium van het volk, waarmee de mens zichzelf
verdooft. Men houdt echter nog wel vast aan waarden ontleend aan het christendom , zoals vrijheid en gelijkheid voor alle
mensen. Nietzsche zet met ‘de dood van God’ alle waarden op het spel. Met de dood van God verliezen alle waarden hun
legitimiteit en fundament. Ook de rationele fundering van de moraal in de Verlichting is volgens Nietzsche een
hypocriete schijnvertoning. Nietzsche benoemt de toestand van de cultuur als nihilisme. Hij ontleent de term uit de boeken
van de schrijver Dostovjeski, waarin de nihilist een persoon is die niet langer in een transcendente waarheid gelooft en de
bestaande moraal afwijst. Voor Nietzsche zelf is nihilisme een meerduidig fenomeen. De dood van God heeft grote betekenis
voor de mensheid. Wij mensen hebben het heiligste gedood en met de dood van God is iedere zekerheid vervallen, omdat er
geen vast punt meer te vinden is. Dat vereist een nieuw soort mens – een Übermensch – die kan leven zonder God, dat wil
zeggen: zonder Waarheid en zonder Moraal. De mens kan niet zomaar de plaats van God innemen, maar het zou nog even
duren voor de mens daar achter komt.
Is Life Meaningless? Nihilism & Nietzsche
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Vervolg 11.4. Het verlies van een transcendente orde in de laat moderne filosofie: Nietzsche en de ‘dood van God’
Het wezen is volgens Nietzsche ‘wil tot macht’. Een stroom van ontstaan en vergaan en iets wat voortdurend verandert kan
geen houvast bieden. De hele kosmos en het leven is een chaotisch krachtenspel, waarin alles wat bestaat uitdrukking geeft
aan die wil tot macht als scheppende oerkracht. De mens krijgt nu de opdracht om zichzelf te scheppen. 'Mens, maak je eigen
bestaan' wordt het devies van Nietzsche. Met de dood van God kan de mens zelf schepper worden en nu als Übermensch tot
leven komen. De mens maakt zich los van de christelijke kuddemens die slaafs en volgzaam luistert naar de wetten van een
ander. De Übermensch weet zelf zijn waarden te scheppen en is verheven boven de massa en geeft zelf zin aan het bestaan.
De tijd van een herwaardering van alle waarden is aangebroken en de mens moet zich bevrijden van de idealen van gelijkheid
en welzijn en geluk voor allen. De Übermensch maakt zelf zijn wetten en leeft zonder spijt en schaamte. Maar de vraag blijft
waar deze mens plaatsneemt in de samenleving? Nietzsche is een felle criticaster van de moderne tijd en is met zijn analyses
van de moderne tijd voor velen een bron van inspiratie geweest als aankondiger van het post-metafysische tijdperk.
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11.5. De moderne tijd als kweekgrond van nieuwe zinperspectieven: de hemel en de aarde…
De belofte van een nieuwe aarde en nieuwe hemel waarin een rechtvaardige tijd zou aanbreken, werd door het christendom
geplaatst in de toekomst van het Rijk van God. Het is het einde van de geschiedenis waar alle mensen gelijk zullen zijn. In de
moderne tijd wordt komst van een betere wereld met de komst van de Verlichting gekoppeld aan de (natuur)wetenschap en
de techniek. De nieuwe wereld kan rationeel uitgedacht en technisch gemaakt worden. Marx komt met zijn boodschap om de
wereld niet alleen op verschillende manieren te interpreteren – zoals filosofen voor hem deden – maar de wereld te
veranderen. De filosofie krijgt als taak om de visie op de aard van de nieuwe wereld te formuleren en uit te denken hoe deze
tot stand moet komen. De filosofie als utopie-fabriek. Het liberalisme geeft het leven betekenis door de betere wereld te
verbinden met de vrijheid van het individu en roept de mens op zijn eigen geluk te realiseren. Als iedereen zijn eigen geluk
nastreeft wordt iedereen gelukkiger en dat alles via de vrije markt. De staat houdt zich verre van de markt
(nachtwakersstaat), maar eind 19e eeuw komt daar verandering in door sociale wetgeving. Het marxisme komt in opstand
tegen het liberalisme en voorspelt de revolutie van het proletariaat naar een heilstaat waarin iedereen gelijk en vrij zal zijn
door afschaffing van het privébezit.
De staat organiseert zich als volksgemeenschap en zo ontstaan de natiestaten met alle rituelen er omheen, zoals
volksliederen en een eigen taal. Dit nationalisme radicaliseert uiteindelijk in het fascisme, dat een zuiver ras als grondslag
voor de samenleving ziet. Miljoenen Joden worden door de nazi’s vermoord.
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Vervolg 11.5. De moderne tijd als kweekgrond van nieuwe zinperspectieven: de hemel en de aarde…
De ideologische strijd verovert heel de wereld en heel veel landen worden communistisch. Het communisme maakt in naam
van een betere wereld slachtoffers in Rusland, China, Korea, Vietnam en Cambodja. Aan het eind van de 20e eeuw ontstaat er
een vorm van een radicale islam die met geweld een eigen visie van een betere samenleving wil brengen met bewegingen als
Al Quida en Islamitische Staat. Ze beloven allemaal een moderne variant van een nieuwe hemel op aarde. De uitspraak van
Karl Popper “Alle pogingen de hemel op aarde te realiseren hebben slechts de hel dichterbij gebracht” maakt duidelijk dat de
slachtoffers van het geweld van de ideologieën voor lief worden genomen als collateral damage. De moderne ideologieën
nemen geen genoegen met minder dan de directe uitvoering van de betere wereld op aarde. In het Westen kan de
dominantie van de ideologische zinperspectieven tussen 1750 en 1950 ontaarden in een geweldsexplosie met miljoenen
doden in Auschwitz en de Goelag, burger- en wereldoorlogen. De komst van het postmodernisme - met het einde van de
grote verhalen – moet een einde maken aan de totalitaire ideologieën. We moeten ons niet langer laten leiden door grote
verhalen, maar authentiek zijn: zelf zin zoeken en zelf zin bepalen. Nietzsches ideeën krijgen weerklank en mensen gaan
zonder verwijzing naar een hogere werkelijkheid met het neoliberalisme hun eigen waarden creëren. De vrije markt krijgt
weer alle ruimte en filosofe Ayn Rand omarmt Nietzsche en de Übermensch wordt gedemocratiseerd.
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11.6. De supernova van de zinervaring: Taylor
Charles Taylor schrijft in zijn boek ‘A Secular Age’ een analyse over de verandering die de vraag naar zin ondergaat in de
moderne tijd. Hoe kan het dat in het jaar 1500 iedereen in God geloofde en religie dus vanzelfsprekend was, terwijl rond het
jaar 2000 het geloof in God slechts een keuze is. Mensen komen in vele kleuren als: atheïst, agnost, pyrronist,
fundamentalist, katholiek, protestant, moslim, humanist, New Ager en ga zo maar door. Het christendom domineerde het
levenskader van de Middeleeuwen en de middeleeuwer beleefde het geloof van binnenuit. De mens ging – in gesprek naar
God – op zoek naar een antwoord op de vraag: ‘Hoe leid ik een goed, niet zondig leven?’. De zelfreflectie leidde tot een
concentratie op de mens zelf en zijn eigen vermogens tot zelfdiscipline. Langzaam ontstond de vraag waarom er nog een God
nodig was. Je moet het toch als mens vooral zelf doen. Met een seculier humanisme en zijn nadruk op menselijke autonomie
kwam er een alternatief voor het christendom. Het humanisme werd voorbereid door het christendom. Vanaf de Verlichting
werden het seculier humanisme en het christendom rivalen, maar het proces van secularisering is altijd een
zigzagbeweging geweest. Zowel het christendom als het humanisme hebben voor- en tegenspoed gekend. Met Nietzsche
hebben we bijvoorbeeld te maken met een antihumanist. Alle kritiek op het christendom en humanisme leidt tot nieuwe
bewegingen en nieuwe levensbeschouwingen. We gaan van één (christendom) naar twee (humanisme) naar drie
(antihumanisme). Taylor noemt dit levensbeschouwelijk pluralisme het Nova-effect, waarin meerdere onderling
onverenigbare levensbeschouwelijke opties beschikbaar komen.
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Vervolg 11.6. De supernova van de zinervaring: Taylor
Met de opkomst van de natuurwetenschappen wordt onze werkelijkheidservaring steeds meer immanent. De wetenschap
zorgt niet persé voor een conflict tussen geloof en wetenschap, maar richt onze blik wel naar deze wereld. We willen steeds
meer in het hier en nu goede mensen zijn die zelf verantwoordelijk zijn voor het eigen leven. De afname van christendom is
een proces van zelfverantwoordelijkheid zonder het kwaad te willen afschuiven op een religieus geloof. Vanaf de jaren '60
ontstaat er een supernova. Religie en levensbeschouwing verliezen hun collectieve en gemeenschapsvormende karakter en
worden een hyperindividuele aangelegenheid. We leven in een radicaal plurale tijd, waarin iedereen zijn eigen
levensbeschouwing heeft. Niets is meer vanzelfsprekend met die diversiteit aan individuele levensbeschouwingen. We zijn
cross pressured: ieder voelt bij enig nadenken de druk en de aantrekkingskracht van de andere posities. De gelovige van de
ongelovige en andersom. Beslissend is of iets bij jou past, zodat je authentiek kunt zijn. Kunst neemt de rol van religie over,
omdat het antwoorden gaat geven op de vragen naar zin. Kunst heeft het voordeel antwoorden te geven zonder verplichte
verwijzing naar transcendentie (het hogere). Kunst is religieus en areligieus tegelijkertijd. Bij kunst kan je aan God denken of
aan een immanente innerlijke ervaring, maar het dogmatische is ervan af. Kunst er is voor alle levensbeschouwingen;
religieus en areligieus, humanist en antihumanisten – bij uitstek de vervanging van religie.
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Vervolg 11.6. De supernova van de zinervaring: Taylor
Het levensbeschouwelijk landschap bestaat uit: theïsme (vooral christelijk geloof), het atheïsme of seculier humanisme en
het seculier anti-humanisme (van Nietzsche en Houellebecq). Maar wie levert het meest geloofwaardige verhaal? Voor Taylor
is dit het christendom met haar kernwaarde van de agapè liefde als weg naar menselijke bloei. Het is de liefde die buiten ons
begint bij God en die naar alle mensen uitgaat en met elkaar verbindt. Het christendom geeft een sociale verbinding tussen
mensen, bijna als een familie, maar geeft ook de ruimte aan de mens als uniek individu. Een voorbeeld zien we bij Nelson
Mandela die niet verscheurd werd door haat na een jarenlange gevangenschap, maar met verzoening reageerde. Nelson
Mandela werd in 1994 de eerste democratisch gekozen president van Zuid-Afrika, na de bloedige jaren van Apartheid. Het
woord is synoniem aan de raciale segregatie en discriminatie die witte ‘Afrikaners’ – nazaten van Nederlandse, Duitse en
Franse kolonisten – vanaf 1948 tot 1990 in Zuid-Afrika in stand hielden. Mandela en zijn kompaan Tutu voerden een politiek
gebaseerd op vergeving en verzoening, niet alleen door christelijke inspiratie, maar ook door de Afrikaanse Ubuntu filosofie.
Een filosofie die eerst leert ‘wij’ te zeggen, voordat men ‘ik’ kan zeggen.
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11.7. Een anti-Nietzscheaans nihilisme: Camus
Het anti-humanisme van Nietzsche is het nihilistisch verzet tegen transcendentie. De
filosoof Albert Camus (1913-1960) is geïnspireerd door Nietzsche, maar wil niet de
zinloosheid en de absurditeit van het bestaan het laatste woord geven. Camus wil
ook niet terug naar een christelijk antwoord op de zinloosheid van het bestaan en
toch een antwoord formuleren op het probleem dat Dostojewski schetst: “als God
niet bestaat, is alles geoorloofd”. Hij verwerpt de filosofie van Sartre die in het
marxisme een vrijheid voor iedereen gerealiseerd ziet. Dit denken is volgens Camus
een totalitaire ideologie die verworpen moet worden. Hij gaat op zoek naar een
verbinding tussen Nietzsche (antihumanisme) en het christelijk geloof (agapèliefde). Volgens Camus is het kernprobleem van de westerse moderniteit dat het
geen liefde meer heeft voor het leven. Camus schrijft in zijn roman ‘de Pest’ over de
figuur dr. Rieux die de belichaming wordt van de verbinding tussen Nietzsche en het
christelijk geloof door zijn trouw aan de door de pest getroffen mensen. Rieux heeft
geen God nodig en is geen grootse Übermensch. Hij is een man die niet wegloopt als
het moeilijk wordt. Morele heroïek is hem vreemd. Hij is en blijft de mensen trouw.
De bioloog Frans de Waal ziet dat ook in de natuur terug. De natuur is niet enkel
een ‘struggle for life’ en ‘survival of the fittest’, maar kent genoeg voorbeelden van
empathie. De biologie wordt bij de Waal bron van een nieuwe moraal van
medemenselijkheid. Ook in de neurologie zien we voorbeelden van meevoelen met
andere mensen. De spiegelneuronen maken een eind aan een zelfzuchtig
mensbeeld. Het zijn de aanzetten voor immanente alternatieven voor een
christelijke agapè-liefde.
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Hoofdstuk 11 - Op zoek naar een zinvol leven (11.21 t/m 11.7 + 11.8 11.9 t/m 11.13)
66. De kandidaten kunnen uitleggen wat wordt bedoeld met de vraag naar zin. Daarbij kunnen zij deze vraag:
- in verband brengen met het goede leven en de vrije markt;
- benaderen vanuit religieus, moreel en politiek-ideologisch perspectief.

67. De kandidaten kunnen uitleggen wat nihilisme bij Nietzsche inhoudt. Daarbij kunnen zij uitleggen:
- wat Nietzsche verstaat onder de Übermensch;
- welke invloed het idee van de Übermensch heeft gehad op de ontwikkeling van de westerse cultuur.
68. De kandidaten kunnen Taylors analyse van de transformatie van de vraag naar zin in de moderne tijd
weergeven. Daarbij kunnen zij uitleggen:
- welke rol individuele zelfreflectie, zelfdiscipline, kunst en de opkomst van de natuurwetenschappen hierin
spelen;
- wat de verhouding tussen christendom, seculier humanisme en antihumanisme hierbij is;
- wat Taylor bedoelt met het ‘Nova-effect’, ‘supernova’ en cross-pressured-zijn.
69. De kandidaten kunnen aangeven wat de centrale vragen zijn in het moderne debat tussen christendom,
seculier humanisme en antihumanisme. Daarbij kunnen ze Taylors positie in dit debat (agapè-liefde) uitleggen
en beoordelen.

11.8. Van postmoderniteit naar hypermoderniteit
De neoliberale revolutie van de jaren ´80 zorgt voor een omslag in de moraal. Lange tijd werd het politieke domein gezien als
platform voor de vormgeving van het goede leven. Het autonome individu zoekt zijn heil op de markt. Het goede leven is
succesvol zijn op de markt en deze nieuwe ideologie wijst alles daarbuiten (overheid, onderwijs, zorg) af als inefficiënte
sectoren die alleen maar geld kosten. Daar moet je niet werken. Op de markt kan iedereen vrij en authentiek zijn volgens
deze ideologie. Een plek zonder Grote Verhalen, ideale werelden, alleen maar individuele rechten. Maar het is toch weer een
voorstelling van de immanente perfectie van het volmaakte leven. Het is een ontwikkeling naar hypermoderniteit en geen
postmoderniteit, want het is geen afsluiting van de moderniteit, maar een nieuwe vorm van moderniteit op het niveau van
het individu. Van het volmaakte, gelukte en gelukkig leven op politiek niveau naar een radicaal geïndividualiseerde vorm. Een
collectief van radicaal geïndividualiseerde wezens die zichzelf kunnen scheppen in een volmaakte vorm. Homo deus noemt
historicus Harari deze mens, met een hoofdrol voor de vrije markt en de hypermoderne technologie waarbinnen alle
organisatie plaatsvindt. De huidige wereld is niet alleen levensbeschouwelijk pluraal en verdeeld, zoals Taylor meent. De
ervaring van zin wordt gedeeld door alle mensen en de huidige leefwereld van de mens is een mengsel van christelijke
geloofsovertuiging samen met humanisme en anti-humanisme die we hypermoderniteit nomen.

McGrath over geloof
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11.9. Hypermoderniteit (1): de belevenis- en transformatie-economie
Met de hedendaagse consumptiesamenleving is een diensteneconomie ontstaan die langzamerhand veranderd is in een
belevingseconomie, waarin het gaat om de consumptie van sensaties. Geen centen maar momenten. Economen zien een
overgang naar de betekenis- of zineconomie waarin het gaat om het groeien als mens en het vinden van een toegevoegde
waarde voor je leven. Hierin zal de centrale vraag zijn: hoe word je een rijper mens die bijdraagt aan de bloei van anderen en
van de samenleving. In de hypermoderne cultuur wordt de pastor vervangen door de psycholoog, coaches en therapeuten.
The personal coaches en de consultants zijn actief voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen in het bedrijfsleven. En
filosofische workshops bestormen de markt. De markteconomie maakt een proces van spiritualisering door. Films bevestigen
dit beeld door grote producties over de strijd tussen goed en kwaad en hoofdpersonen die zoeken naar een hogere
bestemming, zoals in de film The Matrix te zien is. Het zijn de nieuwe zingevingsthema’s die in een spiritueel kader worden
geplaatst. De 21e eeuw zou best eens een mythische en religieuze eeuw kunnen worden genoemd, maar dan wel met de
kleur van de markt. Zingeving als keuzeoptie met onze eigen preferenties en emoties. Het zijn de light versies van oudere
spirituele inzichten en misschien wel flinterdun als slechts een belevenis.
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The Matrix

11.10. Hypermoderniteit (2): de meritocratische prestatiesamenleving
In de hypermoderniteit krijgt iedereen de kans om op de markt zijn eigen volmaaktheid te bereiken. Het beste van je eigen leven
maken met een centrale plaats voor externe goederen; geld, roem en genot. Er is maar één leven en je moet er nu alles zien uit
te halen. Alles is een kans, beleving en een ervaring. Er is geen tweede kans en dat is de immanente druk van de moderniteit.
Alles wat je in je leven bereikt is jouw verdienste (meritocratie, van het Latijnse meritus = verdienste). Dit leidt tot een paradox:
we hebben enerzijds afstand genomen van religie en anderzijds lijken we radicaal protestants te zijn geworden, omdat arbeid en
beroep essentieel zijn voor onze opvatting van het goede leven. Maar er is ook een groot verschil. De zin van arbeid is niet meer
gelegen in dienst aan God en de medemens, maar aan onszelf. Geld en roem zijn de norm geworden voor het succes. Op school
moet je presteren en aan een netwerk bouwen en je moet je snel waarmaken als high potential. De wereld als markt en strijd.
We zijn zelf verantwoordelijk voor succes en iedereen moet een Musk, Jobs of Gates worden, wat natuurlijk onmogelijk is.
Energiebedrijf Enron is een voorbeeld van een slachtoffer van de ratrace die uiteindelijk ten onder ging in een Darwinistisch
'ieder voor zichzelf en alles voor de winst'. De prestatiedruk is immens en iedereen moet een winnaar zijn op een authentieke
manier. Falen is voor losers in de meritocratie en de psychische gezondheid van mensen loopt grote schade op. Zo wordt de vrije
markt tot haar tegendeel in de ratrace van het bestaan.
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11.11. Hypermoderniteit (3): de technische vervolmaking van de mensheid
Volgens Oswald Spengler (schrijver van 'Untergang des Abendlandes') hoort het samenspel tussen techniek, wetenschap en
economie tot de zogenaamde Faustische ziel van het Westen. Het Westen heeft zijn ziel verkocht met haar ontoombare zucht
naar verovering van nieuwe horizonten. De westerse cultuur is bezig met haar eindfase. Spengler noemt dit de civilisatie. In deze
fase zijn het de ingenieurs en ondernemers – de doeners – die de zingevingskaders bepalen en niet de creatieve geesten, zoals
de filosofen, religieuzen en de artistieken. De doeners nemen de rol van de übermensch van Nietzsche op zich en mensen als
Zuckerberg, Gates, Musk en Jobs zijn hier voorbeelden van. De ingenieurs en ondernemers die de economie vormgeven en als
profetenondernemers een heldenstatus krijgen. Het zijn de übermenschen van de hypermoderniteit. Op het gebied van de
natuur, het lichaam, relaties en instituties staan ingrijpende veranderingen op til. Musk wil mars koloniseren met eigen
ecosystemen. Kunstmatige organen zijn de gewoonste zaak van de wereld en binnenkort waarschijnlijk te kweken. De
verwachting is dat de huidige jonge generatie gemiddeld 120 jaar zal worden. De verplaatsing van het bewustzijn in andere
lichamen wordt al onderzocht en daarmee komt de vervulling van een oud verlangen naar onsterfelijkheid in het vizier. Robots
in de zorg, in de relatiemarkt en de seksindustrie. Zo raken alle instituties met elkaar verbonden. De cryptomunten als nieuwe
betaalmiddelen en misschien wel digitale landen waar burgers tegen betaling een e-government kunnen kiezen. Het is het
(hyper)moderne verhaal met een religieuze ondertoon van bevrijding en verlossing van een nieuwe wereld en nieuwe aarde,
waarin de mens god op aarde is als homo deus.
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11.12. Martha Nussbaum en de kwetsbaarheid van het goede leven
Hopelijk is duidelijk geworden dat de verabsolutering van de subjectieve vrijheid van het individu de verwerkelijking van het
goede leven ondermijnt. We kunnen de dimensies van het goed leven niet kiezen: we kiezen niet ons lichaam, onze medemens,
onafhankelijkheid van de natuur en kiezen ook niet de instituties. Op al deze gebieden zijn we ook kwetsbaar. En de
kwetsbaarheid van bijvoorbeeld verlies, ziekte en dood wordt in de hypermoderniteitweggedrukt en ontkend. Pijn en ongeluk
mogen er niet zijn. Net zoals Aldous Huxley al beschreef - met het dagelijks gebruik van 'happy-pillen' - in zijn roman Brave New
World in 1932. Het nieuwe gebod luidt: ‘Gij zult gelukkig zijn’, want het geluk is te koop. Martha Nussbaum komt in opstand
tegen deze tirannie van de volmaaktheid met haar boek The Fragility of Goodness. Ze gebruikt de metafoor van de plant en de
bloei als beeld van het goede leven. De plant is kwetsbaar en de bloei is afhankelijk van de externe factoren als de wind, de
regen en de zon. Echte bloei is beperkt tot een bepaalde fase in het leven van de plant. En de andere fasen zijn niet zinloos. Zo is
het goede leven ook niet alleen maar maakbaar. Nussbaum schetst twee strategieën over hoe om te gaan met de kwetsbaarheid
van het leven. Ze laat zich hier als classica inspireren door de oude Grieken.
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Vervolg 11.12. Martha Nussbaum en de kwetsbaarheid van het goede leven
De eerste visie is de immuniseringsstrategie: het is de manier van leven die het geluk niet laat verstoren door externe factoren.
De mens is hier de (mannelijke) organisator met een harde ziel die onverstoorbaar blijft. Deze mens blijft liever op zichzelf. Deze
mens wil zijn gevoelens beheersen en het leven wordt beschouwd als een rationeel en individueel project. Nussbaum verbindt
deze manier leven met Plato, omdat bij hem het goede leven wordt verbonden met een gerichtheid op het transcendente
Goede (Agathon genoemd). Bij Plato is er zo geen ruimte voor het kwetsbare.
De andere manier is de erkening strategie: het is de inrichting van het leven waarin kwetsbaarheid juist een rol heeft. De mens is
hier de (vrouwelijke) navigator met een open ziel die poogt koers te houden in wisselende omstandigheden. Deze mens is
sociaal en begeeft zich in de gemeenschap. Deze mens wil samen met anderen intuïtief koers houden te midden van de wind en
golven. Voor deze manier van leven staat Aristoteles model met zijn idee van geluk als eudaimonia. In de deugdethiek van
Aristoteles wordt de weg naar het goede leven bepaalt door de kwaliteit van het karakter van een persoon en op zijn of haar
handelen. Zo wordt het innerlijke (karakter) voorbonden met het uiterlijk (het handelen). Ook is de philia (vriendschap) een
belangrijk onderdeel van het goede leven en dus voor eudaimonia.
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11.13. De ervaring van zin in relaties, instituties, natuur en lichaam
Deze strategieën laten zich ook toepassen op de dynamiek van moderniteit en hypermoderniteit. We zien nieuwe zinervaringen
als alternatief voor de hypermoderniteit. We zien zorg voor de condities en grenzen van het menszijn. En we zien zingeving en
een visie op het goede leven vanuit de zorg voor elkaar en daarmee een nieuwe invulling die wordt gegeven aan de vrijheid. Let
hier ook op de etymologie van vrijheid (= fridja als liefdevolle zorg voor elkaar). Er is sprake van een nieuw ecologisch bewustzijn
waarin de aarde en natuur een intrinsieke waarde bezitten. Het stelt een grens aan de vrijheid en roept op tot zorg voor de
natuur. De filosoof Ton Lemaire roept bijvoorbeeld op tot een bezinning op en ontwikkeling van een nieuwe natuurmystiek.
Bruno Latour heeft met de Gaia beweging de mythe van de levende aarde nieuw leven in geblazen. De paus komt met de
encycliek Laudato Si en laat zich daarin inspireren door Franciscus van Assisi. Yoga bewegingen zijn populair en steeds meer
mensen eten minder vlees. Verschillende godsdiensten prediken het verhaal van de liefde, zoals de christelijke agapè
(naastenliefde als goddelijk gebod). De Afrikaanse Ubuntu, de boeddhistische karuna (tantra seksualiteit), het islamitische
rahmah (zakaat als geld voor de armen) en het seculier humanistische altruïsme. Het is moeilijk te voorspellen welke oriëntatie
op zin de toekomst gaat bepalen. Gaan oosterse wijsheidstradities zich manifesteren? Komt er een nieuwe rol voor het
christendom met haar agapè liefde? Komt er een grotere rol voor de islam? Is het Nietzsche of Camus?

nieuw-college-robbertdijkgraaf-de-toekomst
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Hoofdstuk 11 - Op zoek naar een zinvol leven (11.21 t/m 11.7 + 11.8 11.9 t/m 11.13)
70. De kandidaten kunnen uitleggen wat de transformatie-economie inhoudt. Daarbij kunnen zij tweedrie
implicaties van de markteconomische spiritualisering weergeven en beoordelen (mythische en religieuze eeuw
door commerciële belevingsgerichte bedrijven en, zingeving als vluchtige consumptiecultuur, filosofische
aandacht voor verschillende dimensies van het leven).
71. De kandidaten kunnen de paradox van de verwerkelijking van de vrijheid via de vrije markt in de
prestatiemaatschappij herkennen en uitleggen. Daarbij kunnen zij:
de vrije markt weergeven als individualiserende ideologie;
- overeenkomst en verschillen met de protestantse benadering van arbeid en beroep weergeven;
- uitleggen dat de prestatiemaatschappij tot grote psychische druk voor het individu leidt.
72. De kandidaten kunnen de twee strategieën die Nussbaum onderscheidt voor omgaan met afhankelijkheid en
kwetsbaarheid in het menselijk leven (immunisering en erkenning) herkennen, uitleggen, toepassen en
beoordelen.
73. De kandidaten kunnen de wijze waarop kwetsbaarheid en zin naar voren komen in elk van de vijf dimensies
van het goede leven weergeven, uitleggen, toepassen en beoordelen.
74. De kandidaten kunnen de opvatting van Camus ten aanzien van de afhankelijkheid en de kwetsbaarheid van
een absurd en zinloos bestaan, weergeven en beoordelen. Daarbij kunnen zij Camus’ opvatting vergelijken met
die van Nietzsches Übermensch, de christelijke agapè en de moderne zelfontplooiing.

Slot: Voorbij de moderniteit?
De grote vraag van het boek HGLEDVM is de volgende: in hoeverre draagt onze vrijemarkteconomie – in samenspel met kapitaal
en technologie – bij aan het goede leven? De vrije markt is een manifestatie van de moderniteit als het westerse project van de
bevrijding (autonomie) van de mens met behulp van wetenschap, techniek en organisatie, dat heeft geleid tot een beheersing
van de wereld. De moderniteit is een uitgesproken moreel antwoord op de vraag naar het goede leven. Maar is het ook een
goed antwoord? Het boek geeft aan de hand van de vijf belangrijkste dimensies (menselijke relaties, instituties, het lichaam, de
natuur en zingeving) van het goede leven en de daarmee verbonden vrijheid een kritische beschouwing. De verschillende
antwoorden die worden geformuleerd hebben een eigen (cultuur)geschiedenis die als contrastbron onze hedendaagse situatie
kunnen verhelderen. Zo is de deugdethiek van Aristoteles een contrastbron. Hij ziet geluk als een manier waarop wij leven en
niet als geld, roem of macht. De mens is een sociaal wezen en komt tot zichzelf in vriendschap en het samenleven met anderen.
De tweede contrastbron is de traditie van het christendom die uitgaat van de fundamentele gelijkheid en gelijkwaardigheid van
de mens. Centraal concept in het christendom is de naastenliefde (agapè). In de Middeleeuwen vormen de gilden het
samenwerkingsverband en zien we de opkomst van de markt. In het christendom wordt de arbeid als een deugd beschouwd. In
de protestantse ethiek is de uitoefening van je beroep en de zorg voor het gezin een goddelijke plicht.
In de moderne tijd is het Adam Smith die arbeid als een hoogste goed beschouwt en de moderniteit (Verlichting) maakt
'freedom and the persuit of happiness' tot een grondrecht van de mensheid. Verder is er de opkomst van het ideaal van
het autonome individu en stelt Descartes met zijn cogito ergo sum de mens (als subject) tegenover de wereld als object.

Vervolg Slot: Voorbij de moderniteit?
De opkomst van de vrije markt aan het einde van de 18e eeuw is een wezenlijk
onderdeel van de moderniteit als project van bevrijding. Hier komen processen
van individualisering, rationalisering, technologisering en institutionalisering op
eigen wijze samen. We kunnen nu als individu ons eigen levensgeluk bepalen en
onze eigen talenten ontwikkelen en hard werken om economisch succesvol te zijn.
Maar de markt heeft - zo toont Marx aan – een dehumaniserende werking door
ongelijkheid en uitbuiting. Dat zien we ook weer gebeuren in onze hedendaagse
tijd waarin technologiebedrijven als Google, Amazon en Alibaba nieuwe vormen
van feodalisme vormen met extreme rijkdom en macht voor enkele CEO’s.
In het tweede deel is het goede leven en de vrije markt geïnterpreteerd door
middel van films en denkers uit de geschiedenis van de filosofie aan de hand van
de vijf bestaanscondities. Aan de hand deze onderwerpen wordt gekeken of het
goede leven en de menselijke vrijheid wordt bevorderd of juist ondermijnd.
Vruchtbaar, maar vulkanisch is de typering van de schrijvers. De moderniteit wordt
met grenzen en tekortkomingen geconfronteerd in haar project van bevrijding en
het einde van de moderniteit komt in zicht. Een andere vorm van vrijheid,
rationaliteit, technologisch denken en een rijkere vorm van instituties en
zinoriëntatie komen in zicht. De schrijvers pleiten voor een holistische vorm van
denken. Er is ook sprake van een hypermoderne reactie op moderniteit met een
heilig geloof in de vrije markt en technologische innovaties. De schrijvers uiten zich
kritisch over deze ontwikkeling en zien weinig in een flinterdun antwoord van het
neoliberalisme op de vijf condities van het bestaan. Het geeft geen duiding en zin
voor de mens.

Vervolg Slot: Voorbij de moderniteit? (De positie van de schrijvers van HGLEDVM)
‘Verdikking’ van marktrelaties. Ten aanzien van de relationele dimensie lijkt er een
beweging op gang te komen van ‘verdikking’ van marktrelaties. Mensen gaan weer
samenwerken en creëren een economie met een menselijk gezicht. Lokale producten
enerzijds en internationale samenwerking tegen misstanden anderzijds. Mensen
informeren zichzelf over productieomstandigheden en keurmerken komen tot stand
door initiatieven van kritische burgers. Nieuwe vormen van binding zijn ook vereist in
de financiële sector, waar transactionalisme tot een grote crisis heeft geleid.
Instituties: begrenzing van de neoliberale marktlogica. Ten aanzien van instituties lijkt
een begrenzing van de (neoliberale) marktlogica noodzakelijk. De protesten tegen de
uitwassen van globalisering en aandeelhouderskapitalisme nemen toe en de schrijvers
moedigen aan dat Europa een eigen koers gaat varen met het Rijnlandse model van
organisatie van de markt en bedrijven. Het neoliberalisme moet ook niet worden
toegepast op alle sectoren van de samenleving. Niet alles mag worden ‘vermarkt’,
zoals het onderwijs, energie en zorg. In die sectoren is de focus op kwaliteit
belangrijker dan kwantiteit.
Het lichaam: consumptieve en digitale weerbaarheid. Ten aanzien van de dimensie
van het lichaam dienen we te werken aan consumptieve weerbaarheid. We moeten
leren omgaan met alle prikkels op de markt. Hoe ontkomen we aan verslavingen en
obesitas. Het antirookbeleid en de sportcultuur zijn een succes. Slowfood is in opkomst
en voor de geest zijn er mindfullness en yoga. De digitale technologie heeft met robots
en computers nog geen antwoord op de vraag naar het goede leven, omdat het niet
nadenkt over lichamelijkheid en sterfelijkheid. Computers kennen en ervaren de vijf
bestaanscondities niet en zijn voorlopig slechts informatieverwerkende dingen.

Vervolg Slot: Voorbij de moderniteit?
De natuur: een ecologische transitie. Met het oog op het goede leven en de duurzaamheid van ons natuurlijk bestaan is een
ecologische transitie nodig. Op weg naar een circulaire economie. De ecologische transitie is enerzijds een technologische
uitdaging, maar we dienen ook onze materie-georiënteerde levenswijze aan te passen om een immateriële economie mogelijk te
maken. Oftewel: we moeten onze consumptieve levensstijl veranderen. De vrijheid van de consumptie moet haar grenzen
kennen.
De zin: een holistisch vrijheidsbegrip. Op het gebied van de zindimensie moet er een holistische vrijheidsconceptie worden
ontwikkeld. Een rijker en integraal idee van het goede leven dat recht doet aan het geheel (Grieks: holos) van het leven. Deze
holistische heroriëntatie houdt het hart van het project van de moderniteit in stand: de bevrijding van het individu. Vrijheid
moet een menselijke conditie blijven en is dus altijd verbonden met de vijf bestaansdimensies. De sacrale natuur moet een plek
krijgen in de zingeving van de mens door middel van een openheid naar een bredere betekenis van spiritualiteit. Dit kan vorm
krijgen vanuit religies of seculiere levensbeschouwingen.

Hoofdstuk 11 Op zoek naar een zinvol leven (11.21 t/m 11.7 + 11.8 11.9 t/m 11.13)
Primaire tekst (143): Martha Nussbaum – Luck and Ethics (De breekbaarheid van het goede)
75. De kandidaten kunnen met een voorbeeld uit de Griekse literatuur de opvatting van Nussbaum uitleggen dat
het goede leven bij uitstek bestaat in de kwetsbaarheid ervan. Daarbij kunnen zij deze opvatting over het goede
leven evalueren.
76. De kandidaten kunnen verdere invulling geven aan de twee strategieën voor omgaan met afhankelijkheid en
kwetsbaarheid in het menselijk bestaan (immunisering en erkenning). Daarbij kunnen zij Plato’s opvatting van
het goede leven vergelijken met die van Aristoteles en uitleggen dat deze opvattingen niet elkaars
tegenovergestelde zijn.
Hoofdstuk 12 Afsluitende beschouwing: het temmen van de markt Slot Voorbij de moderniteit
77. De kandidaten kunnen de opvatting uitleggen dat de verabsolutering van de abstracte vrijheid van het
individu binnen de context van de moderne markt de vijf dimensies ondermijnt waarbinnen die vrijheid pas vorm
kan krijgen. Ook kunnen zij over deze opvatting een beargumenteerd standpunt innemen.

