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Levenskunst 

Masteravond GrootZwolle 23 maart 2019 | Joep Dohmen  

Tot diep in de twintigste eeuw waren de meeste mensen geheel vertrouwd met een 

premodern, traditioneel wereldbeeld waarin moraal en levensbeschouwing een grote rol 

speelden. De eeuwenoude christelijke traditie verschafte hen een geheel vanzelfsprekende 

inkadering voor de vormgeving van hun leven. Sinds enkele decennia spreken 

vooraanstaande sociologen en filosofen over de ‘posttraditionele’ en ‘postseculiere’ 

samenleving. De voornaamste oorzaken van deze verandering en vernieuwing zijn wat de 

socioloog Giddens benoemde als ‘disembedding mechanisms’. Markt(economie), wetenschap 

en technologie hebben samen met de (social) media het moderne individu in grote vaart 

losgemaakt uit zijn traditionele inbedding. We leven in een geïndividualiseerde en 

welvarende samenleving. Maar lang niet alles gaat goed en niet iedereen is opgewassen 

tegen deze ontwikkeling. Veel mensen zijn niet autonoom noch betrokken, er heerst 

voelbaar en breed onbehagen. Er zijn diverse opties hoe we samen de kwaliteit van leven 

in onze neoliberale samenleving overeind kunnen houden. Joep Dohmen houdt een 

pleidooi voor de versterking van het modern leiderschap en van onze persoonlijke 

verantwoordelijkheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leven in de posttraditionele orde 
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De Verlichting zorgde ervoor dat mensen zich vanaf de late 18e eeuw gestaag losmaakten van kerk en 

staat. Sindsdien voelen we ons als mensen niet meer zozeer lid van een genootschap, maar zien we 

onszelf in eerste instantie als individu. We zijn traditionele mensen die de traditie kwijt zijn en niet 

meer terugkrijgen, terwijl we dit ergens wel willen. Dit zorgt voor een gevoel van onzekerheid bij velen 

van ons en veel van de kwesties waarmee we te maken hebben, voeren hierop terug. ‘Ik voel me een 

vrij mens, maar ik weet niet welke kant ik op moet gaan.’ In wat voor situatie bevinden wij ons nu en 

wat betekent het om te leven in een posttraditionele samenleving? Een antwoord op deze vragen, 

begint met het verkennen van het verleden en onze huidige samenleving. 

 

De traditionele orde 

Wat is een traditie? Het woord stamt af van het Latijnse ‘tradere’ dat bewaren betekent. In een 

traditie liggen de gewoontes vast en die daardoor niet makkelijk te veranderen zijn. ‘Nieuw is fout, 

oud is goed’. Anders gezegd: Een traditie is een kader met een algemene wereld- en levens-

beschouwing, dat zijn neerslag vindt in een bijzondere orde van religieuze en morele waarden, ge-

bruiken en rituelen, gewoonten en omgangsvormen die gemeenschappelijk wordt gedeeld en die wordt 

doorgegeven van geslacht op 

geslacht. Premoderne mensen 

waren volgers van traditionele 

rolpatronen. Het gehele 

maatschappelijke leven voltrok 

zich binnen die statische orde en 

de sociale bewegingsruimte van 

de verschillende klassen en 

soorten mensen was 

welomschreven, bepaald en 

beperkt. De meeste mensen 

kenden weinig individuele 

keuzemogelijkheden en de 

premoderne traditie werd vooral 

gekenmerkt door het idee van 

een kosmische, natuurlijke of 

goddelijke orde. Tot diep in de jaren vijftig van de vorige eeuw leefde men in een overwegend 

premoderne, christelijke traditie. Het christendom werd gezien als verlossingsleer met twee werelden: 

het nu en het hiernamaals. Het hele maatschappelijke leven was op een hogere werkelijkheid 

betrokken en het leven stond hoe dan ook in dienst van God. De kerk vormde de autoriteit, in 

samenspraak met overheden. Men leefde volgens de christelijke deugden van geloof, hoop en liefde 

met Jezus als voorbeeldfiguur en als levensmoraal gehoorzaamheid en overgave. Dit oude, traditionele 

gemeenschapsmodel kwam ten einde. 

 

De permissieve samenleving 

Het bekende lied van Wim Sonneveld Het dorp heeft als zin: ‘maar misschien leefden ze verkeerd’. De 

traditie heeft het niet gered, waar is het misgegaan? Het traditionele levensbeschouwelijke kader is in 

ijltempo afgebroken en verdwenen. De jaren zestig betekenden een aanval op het burgerlijke instituut 

van het gezin en vele andere autoritaire, hiërarchische structuren. Met de opkomst van de 

emancipatiepolitiek komt er een einde aan verticale afhankelijkheidsrelaties zoals man-vrouw; ouder-

kind; docent-leerling; arts-patiënt et cetera. De nieuwe gemeenschapsvorm is die van principieel 
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gelijkwaardige en non-conformistische individuen. Gelijkwaardigheid, respect voor autonomie en voor 

verschil vormt de nieuwe morele horizon. 

Vanaf de jaren tachtig domineert de permissieve samenleving. De individualisering zet zich verder 

door, in twee vormen. Enerzijds door persoonlijke emancipatie, anderzijds doordat mensen 

geïndividualiseerd raken en zowel maatschappelijk, via de neoliberale marktsamenleving als van 

overheidswege als mondige, zelfverantwoordelijke burgers worden opgevat en aangesproken. In een 

open en dynamische marktsamenleving geldt de noodzaak om telkens opnieuw eigen keuzes te maken. 

De emancipatiepolitiek is ingewisseld voor het streven naar individuele autonomie, opgevat als niet-

inmenging en zelfbeschikking, en voor processen van commodificatie.  

 

 

 

 

Van being individual naar becoming individual 

Filosoof Ulrich Beck heeft dit hele proces omschreven in termen van eerste en tweede moderniteit. In 

de eerste fase van het moderniseringsproces – tijdens de overgang van een traditionele naar een 

industriële samenleving – worden de tradities gemoderniseerd. Het individualiseringsproces dat 

hierbij hoort, neemt de gedaante aan van being individual: er komt aandacht voor de individuen 

binnen de sociale verbanden en instituties, het individu emancipeert zich ten opzichte van de 

traditionele kaders. In de tweede helft van de twintigste eeuw is sprake van een nieuwe fase in het 

moderniseringsproces. Er ontstaat dan een situatie van permanente onzekerheid. Waar in de 

industriële samenleving nog een gedeeltelijk levensbeschouwelijk houvast gold en enkele algemeen 

aanvaarde morele noties bestonden, zijn deze in de tweede fase van het moderniseringsproces vrijwel 

volledig verdwenen. Het individualiseringsproces richt zich op becoming individual: een levenslang 

proces waarin mensen zichzelf niet langer ontwikkelen tot individuen die vanzelfsprekend deel 

uitmaken van een collectieve gemeenschap, maar in vele opzichten teruggeworpen worden op zichzelf. 

 

Disembedding mechanisms 

Hedendaagse sociologen en 

filosofen als Ulrich Beck, Zymunt 

Bauman, Anthony Giddens en 

Jürgen Habermans zien de 

oorzaak van de veranderingen in 

onze moderne samenleving in 

disembedding mechanisms als 

marktwerking, technologie, 

media en expertsystemen. Dit 

zijn de grote bewegingen die 

ervoor hebben gezorgd dat wij 

sinds de jaren 50 langzaamaan 

uit de bedding van de religieuze 

en traditionele gemeenschap zijn 

geweerd en op onszelf als 

“De Hippie-tijd was ergens goed voor. Mensen deden waar ze zelf zin in hadden en ontwikkelden zo hun eigen 

mening. We vinden het niet gek dat mensen ongelukkig zijn in een keurslijf, maar we trekken ze er wel steeds een 

aan.” Aldus een van de leden van GrootZwolle  
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individu zijn teruggeworpen. Waar voorheen moraal en levensbeschouwing dominant waren, zijn die 

nu naar de privésfeer verbannen. 

Deze totale shift in de organisatie van onze samenleving heeft volgens de sociologen te maken met: 

1. De opkomst van de markt die het maatschappelijke en culturele leven domineert; 

2. Technologie en wetenschap die o.a. zorgen voor een enorme hoeveelheid nieuwe apparatuur en 

middelen; 

3. Overvloed aan expertise, van een hypotheek op je huis tot aan de gezondheid van je kinderen. 

Op allerlei terreinen spelen adviseurs, coaches, managers en consultants een rol; 

4. Ongelofelijke invloed van de media op ons dagelijks leven. Onze hele sociale werkelijkheid is 

geïmpregneerd met informatie via de media.  

 

Wij maken ons als individu dus los uit de traditionele gemeenschapsvormen waarbij we op onszelf 

komen te staan in een totaal nieuwe samenleving. Door al deze sterk op elkaar inwerkende factoren 

wordt de late moderniteit gekenmerkt door onzekerheid en twijfel. Ons leven is vandaag vol kansen, 

maar ook vol risico’s. Denk alleen al aan de financiële crisis, de klimaatcrisis, de politieke crises; ze 

lijken steeds meer een apocalyptisch en complexer 

karakter te hebben. We verkeren in een 

risicomaatschappij, waarin fundamentele onzekerheid 

heerst over de vraag in wat voor wereld wij leven, welke 

kansen er liggen, welke gevaren ons bedreigen, of wij 

moeten ingrijpen en zo ja, hoe en wanneer? Welke 

levenshouding of levensstijl moeten wij laatmoderne 

mensen tegenover deze onzekere omstandigheden 

ontwikkelen? En hoe doen we dat?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“We behoren tot de top 5 van gelukkigste landen ter wereld en toch hebben we een gevoel van onbehagen. Dit komt 

wellicht doordat we zoveel te verliezen hebben en door dingen buiten onze invloedssfeer. Dan bekruipt het gevoel: 

wat brengt het leven mij dan nog? Alles in je leven mag je doen, autonomie is ontzettend belangrijk, behalve aan 

het eind van je leven. Er komt een grote groep senioren aan uit de generatie van het zelfbewustzijn; het staat haaks 

staat op wat er aan het eind van het leven gebeurt als andere bepalen wat er met jou moet gebeuren. En dat geeft 

een gevoel van onbehagen”. Aldus een van de leden van GrootZwolle 
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De lege plek van de moraal 

Moderne burgers proberen al calculerend de uitkomst van hun handelen in te schatten en zo goed 

mogelijk een risicoprofiel te maken. Aan de ene kant zijn de overlevingskansen vandaag de dag 

natuurlijk groter dan ooit. Tegelijkertijd stuiten wij echter op nieuwe risico’s en bedreigingen die 

vorige generaties nooit gekend hebben. Het laatmoderne individu heeft niet langer een traditioneel 

houvast. In het domein van markt en media, wetenschap en technologie lopen geen absoluut 

betrouwbare gidsen rond, want zelfs de experts bezitten niet langer onbetwijfelbare kennis. Economie, 

technologische vernieuwingen en wetenschappelijke expertise stuwen het laatmoderne leven voort. 

Een belangrijke vraag is dan wat dit betekent voor existentiële en morele vraagstukken. De traditie 

bezat een sterke normatieve kracht in de vorm van een algemene levensbeschouwelijke moraal die aan 

de gehele premoderne maatschappij sturing gaf en oriëntatie bood, ook waar het dergelijke thema’s 

betrof. De hogere orde gaf altijd nog een diepere zin aan het lijden en bood bovendien troost. In de 

posttraditionele samenleving is moraal extrinsiek aan de systemen die de toekomst koloniseren. 

Vandaag worden moraal en levensbeschouwing in toenemende mate opgeofferd aan de instrumentele 

rationaliteit van de markt, de wetenschap en de techniek. Moraal en zin zijn iets voor erbij, ze zijn 

privé: je kunt eraan doen of niet. Moderne mensen moeten ieder voor zich op zoek naar hun eigen 

identiteit, in een wereld die door geld, media en technologie wordt beheerst en waarin zingeving en 

moraal vage categorieën geworden zijn. 

‘Er bestaat in het westen geen meer verspreid verlangen dan dat om “een eigen leven te leiden.” Als een 

reiziger in Frankrijk, Finland, 

Polen, Zwitserland, Engeland, 

Duitsland, Hongarije, Amerika of 

Canada zou vragen wat mensen 

daar werkelijk beweegt en wat ze 

willen bereiken, dan kan het 

antwoord zijn: meer geld, werk, 

liefde, God of wat dan ook, maar het 

zou ook in toenemende mate de 

belofte van ”een eigen leven” zijn. 

[…] Het is amper overdreven om te 

zeggen dat het dagelijks gevecht om 

een eigen leven te leiden de collec-

tieve ervaring van de westerse 

wereld is geworden.’ [Ulrich Beck]  

 

 

 

 

 

 

 

“Ik ervaar een groeiend gevoel van onbehagen en nadenken over moraal en persoonlijke ontwikkeling kan hier een 

andere blik op werpen.” Aldus een van de leden van GrootZwolle 

 

“In plaats van morele samenhang, zijn er veel regels bijgekomen die binden en soms lastig zijn. Deze regels zijn 

in de plek gekomen voor wat de gemeenschap vroeger zelf controleerde. Het is erg complex geworden en je moet 

het allemaal maar weten of kunnen begrijpen. Mijn onbehagen: het volgen van dit systeem kost veel meer tijd. 

We zijn meer gebonden dan vrij.” Op de vraag van Joep Dohmen of liberalisme dan schijn is: “Je krijgt er een 

andere gebondenheid voor terug. Niet meer gecontroleerd door ouders of kerk, maar de handen zijn op de rug 

gebonden door regels.” Aldus een van de leden van GrootZwolle 
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Zoektocht 

In de individuele samenleving, cultuur-economisch gedreven en zonder de kenmerken van de 

traditionele gemeenschap die als vanzelfsprekend vormgaf aan ons leven, rijst de vraag: wat is dan 

hetgeen ons verbindt? In ons huwelijk en met onze kinderen, op school of op het werk, binnen 

organisaties of in Nederland. Wat is dan onze houvast en waaraan kunnen we ons (nieuwe) 

(zelf)vertrouwen ontlenen als traditionele instituties verdwenen zijn? 

Het komt er op dit moment in de geschiedenis voor ons als moderne mensen op aan om de ingewik-

kelde, tegenstrijdige en telkens veranderende informatie over de stand van zaken op allerlei levenster-

reinen zo slim en genuanceerd mogelijk, met de allergrootste sensitiviteit te ‘lezen’. De fundamentele 

veranderingen in de laatmoderne samenleving en de snelheid in ontwikkeling dwingen ons als modern 

individu tot reflexiviteit, skilling en deskilling. Oftewel permanente scholing en bijscholing (een leven 

lang leren), in de zoektocht naar antwoorden op de huidige situatie. We moeten leren om onze 

levensproblemen te interpreteren en de technische, existentiële en morele aspecten van dergelijke 

vraagstukken goed van elkaar te onderscheiden. Hoe minder gangbaar een traditionele gewoonte of 

rolpatroon is, hoe groter de noodzaak wordt tot bijscholing en het vormen van een eigen levensstijl. 

‘Moderniteit is een posttraditionele orde waarin de vraag ‘Hoe moet ik leven?’ beantwoord moet worden 

door middel van van-dag-tot-dag-beslissingen over hoe je te gedragen, hoe je te kleden en wat je zult 

eten – en vele andere zaken –, en ook geïnterpreteerd moet worden binnen de temporele ontvouwing van 

onze identiteit.’ […] Het laatmoderne individu is noodgedwongen de calculerende manager van zijn 

eigen levensloop geworden.’ [Anthony Giddens] 

De laatmoderne samenleving wordt gekenmerkt door verschillende spanningen en dilemma’s waar we 

als individu tijdens onze zoektocht mee te maken krijgen, denk maar aan: 

• Systeemwereld versus leefwereld 

• Strategisch handelen versus communicatief handelen 

• Doelrationaliteit (targets) versus substantiële rationaliteit (waar doen we het voor, wat is de 

zin van de onderneming) 

• Beheersing en maakbaarheid versus trage vragen en onzekerheid 

• Gemeenschappelijkheid en integratie versus fragmentatie en desintegratie 
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En dilemma’s voor het moderne individu: 

• Toe-eigening versus machteloosheid 

o Kun je de wereld waarin je zit toe-eigenen of gaat er behoorlijk wat mis? 

• Integratie versus fragmentatie 

o Houd je de boel bij elkaar of is het een zooitje? 

• Geloof en vertrouwen in autoriteit versus onzekerheid en wantrouwen (‘de elite’) 

o Klachten tegen de elite, algemeen wantrouwen 

• Persoonlijke ervaring versus commodificatie (you are what you buy) 

o Wegfilteren van je levenservaring in consumentisme, persoonlijke ervaring: wat vind ik 

zelf belangrijk? 

Deze laatste vier dilemma’s worden door de huidige levenscultuur aan ons opgedrongen. Het zijn 

onontkoombare dilemma’s voor de moderne mens. Vragen als: lukt het een beetje? Blijf je autonoom? 

Blijf je heel? Houd je vertrouwen? En blijf je echt? zijn neo-liberale kwesties waar we als persoon mee 

te maken hebben. 

 

De keerzijde van positieve vrijheid  

Het moge inmiddels duidelijk zijn: we leven in een totaal andere tijd dan de jaren 50. We zijn bezig de 

switch te maken van emancipatie naar identiteit. Van de negatieve vrijheid uit de vijftiger en zestiger 

jaren [los van inmenging] en emancipatie naar positieve vrijheid [wie kan ik vertrouwen]. Belangrijke 

kwesties nu zijn: 

- Ik ben wel vrij, maar welke speelruimte heb ik eigenlijk? 

- Ik wil over mezelf beschikken, maar er zijn zo veel invloeden. Hoe kan ik die invloeden van 

elkaar [goede van verkeerde] onderscheiden?  
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- Hoe weet ik welke kant ik op moet? 

- Hoe handhaaf ik mezelf en wat is dan mijn bijdrage aan deze wereld? 

De randvoorwaarden anno nu stemmen niet per se pessimistisch: we hebben een behoorlijke 

democratie, enorm veel welvaart, redelijke mate van veiligheid, veel keuzemogelijkheden en toegang 

tot onderwijs en goede opvoedingskansen. Kortom: er zijn veel potentiële hulpbronnen. Joep Dohmen 

is het dan ook niet eens met veel cultuurpessimisten die stellen dat het absoluut niet goed met ons 

gaat. Maar hij signaleert wel risico’s zoals in onze afhankelijkheid, in de opvatting ‘het zal mijn tijd 

wel duren’, in consumentisme en in depressiviteit. 

Vooral dat laatste lijkt een veelvoorkomend probleem, met name bij jongeren. Het roept de vraag op 

waar dit vandaan komt? Wat is de uitwerking van de maatschappelijke context dat dit juist bij 

jongeren gevoelens van depressiviteit teweegbrengt? Een verklaring hiervoor kan liggen in onze 

huidige levensloop: tegenwoordig is een standaard levensloop, een individuele levensloop geworden, 

met eigen keuzes, eigen verantwoordelijkheid. Jongeren worden gezien – en zien zichzelf – als vrije 

actoren hierin. Ze zijn geëmancipeerd en vertrouwd met de vrijheid die het liberalisme ze heeft 

toegekend. Kortom: ze beschouwen zich vrij. Maar wat is deze vrijheid? Is het meer dan een quote, een 

algemeen gevoel? Jongeren willen individuele groei, ze willen zichzelf uitdrukken, hun potentie laten 

zien en ze willen verschil maken. Ze willen iets met hun leven, maar kunnen ze dit waarmaken? 

Hierbij liggen drie grote risico’s op de loer:  

1. Psychologisering: Ik kan het niet, 

heb geen talent, ben niet 

geschikt, ben een loser. 

2. Medicalisering. Tegenwoordig is 

er een verregaande labeling van 

ADHD, autisme, bipolair et 

cetera. 

3. Vals bewustzijn. Roep om 

autonomie, idee om eigen keuzes 

te maken, is niet zo eenvoudig. 

Als het misgaat, ligt het aan jou. 

Het zijn deze risico’s die de depressiviteit 

lijken te kunnen voeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ik zie juist een generatie komen die meer zelfvertrouwen heeft in de samenleving waarin ze verkeren. Die 

keuzes maakt, die wij nooit zouden maken, maar die ook gehinderd wordt door het feit dat alles kan en alles mag. 

En ouders die vinden dat je moet kiezen wat je gelukkig maakt, terwijl ze niet weten wat ze op die vraag zouden 

moeten antwoorden. Maar aan de andere kant ook wars zijn van alles wat wij altijd belangrijk hebben gevonden 

aan materiele genoegens tot aan posities en daar helemaal een eigen keuze in maken. Zeker in de levensfase van 

21-22 jaar hebben ze soms moeite om alles bij te houden, maar uiteindelijk maken ze daar een hele positieve 

keuze in. Bij volwassenen zie ik juist het gevoel van onbehagen, zij hebben geen invloed meer op wat ze gaat 

overkomen. Dat kan van alles zijn, van een natuurramp tot een aanslag in een tram; als het overal gebeurt, 

waarom dan niet bij ons?” Aldus een van de leden van GrootZwolle 



 9 

 

 

 

 

 

Nieuw cultuurpessimisme 

‘De meeste mensen kijken of lezen of luisteren tegenwoordig niet omdat ze willen leren. Of omdat ze zich 

in iets willen verdiepen of naar iets hogers streven … maar omdat ze zich willen vermaken. Ze willen 

nu, meteen en moeiteloos, iets leuks meemaken. Ze willen zich vermaken.’ [Abraham de Swaan over de 

amusementscultuur in NRC, 19 oktober 2013] 

In de media zijn er verschillende commentatoren die menen dat de wereld waarin wij terecht zijn 

gekomen niet deugd. Een van hen is Houellebecq. Hij levert zware kritiek op de huidige liberale 

samenleving en heeft hier een zwarte kijk op. Volgens Houellebecq is marktdenken, eigen keuzes 

maken, ondernemerschap doorgeschoten in onze eigen zingeving, vriendschap en liefdesverhouding. 

Hij vergroot de problemen enorm uit met als veroorzaker van alle problematiek: het liberalisme. 

Bas Heijne is een ander voorbeeld van hoe moderne cultuurcritici tegen de wereld aankijken. Hij 

schreef het essay Onbehagen. Nieuw licht op de beschaafde mens. Na de oorlog bestond er volgens hem 

het beeld dat we vanaf dat moment beter zouden gaan samenwerken, langzaam de welvaart 

opbouwen. Na de oorlog zou het allemaal beter gaan. Maar het bleek niet zo eenvoudig: 

‘maar [...] er was te weinig ruimte voor het besef van de enorme opdracht die men aan zichzelf had 

gesteld: hoe een gemeenschap te vormen zonder de klassieke eigenschappen van een gemeenschap?’  

Heijne ziet de terugkeer van een (groeiend) pessimisme in de opmars van politiek populisme, 

herlevend nationalisme en anti-Europa sentiment. Met als gevolg de vluchtelingencrisis, moslimhaat, 

islamitisch fundamentalisme, anti-elitarisme en terugkerend racisme. Burgers verlangen ernaar zelf 

baas in eigen land te zijn, zijn weinig tolerant en er is geen bindend verhaal meer, geen breed 

gedragen mythe en dit komt omdat we geen bindend verhaal meer hebben. Hij beweert dat mensen 

moe zijn van experts; de wereld is zo complex dat ze zichzelf machteloos voelen. Er ontstaat een mythe 

van de autonomie, uitgedrukt als ‘het verlangen om weer controle te hebben en eigen baas te zijn.’ De 

wereld is te complex voor veel 

mensen, er ‘is te veel dat hun 

aandacht opeist, teveel dat 

empathie van hen verlangt, hen 

confronteert met hun 

beperkingen.’ Volgens Heijne 

lijken globalisering en immigratie 

het idee van eigen omgeving en 

cultuur te verwateren of zelfs te 

vernietigen. De tendens om een 

mens steeds meer los te zien van 

zijn omgeving, als object voor 

louter commerciële en politieke 

manipulatie, maakt de 

verbondenheid met zijn omgeving 

“Bij startups zie je een andere belevingscultuur, niet hiërarchisch. Hier spreekt men elkaar veel meer aan op 

kundigheden en vaardigheden. Ze zijn niet uit op status en weten elkaar te vinden als ze ergens aanvulling 

zoeken.” Aldus een van de leden van GrootZwolle 

 [reactie Joep Dohmen: Ik herken deze groep ook, maar het is een beperkte groep idealistische 

jongeren naast andere veel minder betrokken jongeren en het is de vraag hoelang zij in onze 

samenleving hun idealisme zullen volhouden. 
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zwakker. ‘Een mens is helemaal geen autonoom individu, maar grotendeels het product van een cultuur 

waarin hij geboren wordt. ’Hij besluit zijn essay met: ‘Hoed je voor de barbaar in je omgeving. Hoed je 

voor de barbaar in jezelf.’ 

Volgens Joep Dohmen is wat Heijne beschrijft, niet meer analyseren wat er aan de hand is met de 

moderne mens. Met het refereren aan de barbaar in onszelf gaat hij wel heel erg ver: hij zet de mens 

neer als een zondig wezen dat van nature slecht is. Volgens Joep Dohmen is dat onzin, hoewel Heijne 

daarnaast wel een aantal rake observaties heeft. Zo signaleert hij dat het algemene 

vooruitgangsoptimisme voorbij is, er veel onbehagen in onze samenleving is, we angst vertonen voor 

de vreemde ander en mensen steeds meer geobjectiveerd in plaats van als mens worden behandeld 

(commercie en technologie). Verbindingen worden zwakker, er is te veel dat onze aandacht opeist en 

machteloze mensen zoeken sterke leiders. Helaas is Bas Heijne een cultuurpessimist geworden. We 

zijn tot veel meer in staat dan hij zegt. Hij miskent geesteswetenschap en heeft geen positief 

programma. De conclusie van Joep Dohmen: het is een leerzaam boekje om een indruk te krijgen van 

hetgeen er aan de hand is, maar daarnaast ook best gevaarlijk want belangrijke cultuurcritici moeten 

genuanceerd denken over de verschillende uitwegen die er bestaan. 

Een andere cultuurcriticus, Martha Nussbaum, probeert juist te laten zien dat wij in onze cultuur wel 

degelijk een liberale moraal 

kunnen installeren en dat we dat 

ook actief moeten doen in ons 

gezin, op scholen et cetera. Want 

als we dit zouden overlaten aan de 

markt, raken we de human 

development kwijt. Kortom: we 

zijn er zelf debet aan als het ons 

niet lukt een cultuurprogramma 

te installeren in de hoofden en 

harten van mensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Het beeld dat wordt geschetst is redelijk verontrustende context. Er zijn veel factoren in onze huidige 

samenleving die het moeilijk maken om te duiden en positief te zijn. Het individu struggelt met het onbehagen en 

dit kan omslaan in depressie als gevolg van een complexe omgeving. Dit kan op zichzelf terugslaan: ik kan het 

niet. Ik vind dat een verontrustend vooruitzicht, ook voor mijn kinderen.” Aldus een van de leden van GrootZwolle 

 

“Heel veel zekerheden zijn verdwenen en dat maakt onzeker. Mijn onbehagen is dat op die onzekerheid wordt 

ingespeeld, zeker bij mensen die in een lastig parket zitten en niet weten wat de uitweg is.” Aldus een van de leden van 

GrootZwolle [reactie Joep Dohmen: Hoe kunnen we dingen anders doen zodat het werkt? Volgens de 

Denker des Vaderlands Daan Roovers ligt het probleem bij het ontbreken van een gesprek dat wij met 

elkaar voeren. Iedereen kakelt door elkaar zonder dat je aan het eind van het gesprek denkt iets verder 

te zijn en te weten wat je aan elkaar hebt. Het lijkt wel erg moeilijk om dit weer voor elkaar te krijgen, 

maar ze streeft hier wel naar. Dus niet meer zoals in de huidige media korte avondgesprekjes, maar 

rustige en fatsoenlijke tafelgesprekken en zoeken naar oplossingen. De liberale, optimistische uitweg is 

in de stream van de media weggevaagd] 
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Waar liggen de antwoorden? 

Onze samenleving ontbeert een gedeelde moraal, terwijl we behoefte hebben aan sterke mensen en 

sociale integratie. Levenskunst begint bij de vorming van het individu en zijn of haar persoonlijke 

verantwoordelijkheid. We hebben geen gedeelde moraal meer omdat we bang zijn voor paternalisme. 

We slagen er met elkaar niet in een nieuwe gedeelde moraal te ontwikkelen terwijl we hier wel steeds 

naar op zoek zijn. Steeds op zoek naar de combinatie van autonomie en verbinding. Daarom moeten 

we individuen versterken, want het zal uit het individu zelf moeten komen en hierbij moeten we 

elkaar helpen. Levenskunst schept leiderschap.  

Levenskunst is hoe wij in het leven staan, onze levenshouding. We zijn individu maar ook leden van 

een organisatie en zelfdenkende mensen. Levenskunst is de levenslange poging om zelf onderweg aan 

je leven vorm te geven met behulp van het ontwikkelen van een houding van praktische wijsheid. Het 

betekent zorgdragen voor jezelf in alle contexten van het leven (opvoeding, onderwijs, reizen, werk, 

leiderschap, gezinsleven, vriendschap, burgerschap, sportclubs, buurtvereniging et cetera). Dimensies 

van de levenskunst zijn: 

- Zelfkennis: narratieve identiteit. 

- Oefenen: deugdvorming, karakter. 

- Motivatie, oriëntatie: waarvoor leef je? 

- Ontvankelijkheid: hoe ga je om met tragiek?  

- De ander: respect en wederzijdse erkenning. 

- Timing: hoe ga je om met tijd en versnelling? 

- Context: wat is je speelruimte nu?  

De komende periode zullen wij ons richten op 

levenskunst en filosofie. Filosofie is bewust leven, is 

de zoektocht naar praktische wijsheid, leren omgaan 

met tijd. Eigenlijk zijn we als mens dus continu aan het filosoferen.  

Praktische filosofie is uitgesmeerd over vrije domeinen: 

- Conceptueel 

- Bildung: levenskunst en jongeren, persoonlijke ontwikkeling 

- Kunst van het ouder worden: eindigheidsbesef. Is er meer en wat is dat dan? 

- Leiderschap: wat is het nieuwe leiderschap? 

Deze lezing was een eerste aftrap op het gebied van levenskunst en filosofie. Tijdens verschillende 

lezingen zullen de verschillende domeinen dit jaar aan bod komen.  

Ter afsluiting wordt gevraagd hoe de aanwezigen tegen de maatschappelijke situatie aankijken 

waarin wij als individuen figureren: Herken je de gegeven schets van de laatmoderne samenleving? 

Ben je daar optimistisch over of juist pessimistisch? Met andere woorden: hoe sta jij ten op zichte van 

het groeiend onbehagen? En denk je dat nadenken over moraal van persoonlijke ontwikkeling soelaas 

biedt of relevant is? De reacties hierop zijn in de verschillende kaders weergegeven. 
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Vindica te tibi 

Neem jezelf in beheer! 

(Bildungsmotto van Seneca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Wat ik mis is de tweedeling. Onlangs stond een artikel in NRC ‘Er hangen veel gele hesjes aan de 

kapstok’. Hierin gaat Kim Putters, directeur SCP, in op de wijze waarop technologische voorspoed onze 

samenleving onder druk zet. Hij signaleert drie uitdagingen; klimaat, gebrek aan gemeenschapszin en 

technologische ontwikkelingen. Aan de bovenkant is een bevoorrechte elite die het onbehagen eigenlijk niet zou 

moeten voelen want het gaat goed. Onderin woedt een veenbrand die volgens Putters het onbehagen voedt. Er 

ligt een grote verantwoordelijkheid voor de elite om dit te adresseren en niet te gemakkelijk af te doen.” Aldus 

een van de leden van GrootZwolle 

" 
“In de geschiedenis zijn cycli te ontdekken; dictatuur – democratie – anarchie. Dat geeft bij mij een gevoel van 

onbehagen. Door toedoen van misschien wel social media, staan we op het punt van een anarchie waar we 

vroeger het landsbelang vooropstelden.” Aldus een van de leden van GrootZwolle  

[reactie Joep Dohmen: dit is niet denkbeeldig. Steeds meer mensen beweren dat de democratie op 

haar laatste benen staat. We zijn op weg naar een nieuwe politieke orde. Het is het schrikbeeld voor 

de komend decennia: geen sturing op het schip] 

 “Is versnelling niet wat het onbehagen voedt? De acceleratie van het klimaatprobleem, banen die verdwijnen, 

hoe houd je dat bij? Heel veel mensen raken het spoor nu al bijster en zijn hier bang voor. Dat is ook een 

tweedeling; niet alleen financieel waar ook in het gevoel van zorg.” Aldus een van de leden van GrootZwolle 

 [reactie Joep Dohmen: De Duitse socioloog Hartmut Rosa zegt dat dat inderdaad de belangrijkste 

boosdoener is; de drie versnellingen: technologisch/economisch, maatschappelijk en alledaags. Die 

samen zouden ons opbreken, zo meent hij.] 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvullende informatie 

Leestips van Joep Dohmen: 

Zygmunt Bauman: Vloeibare tijden. Leven in een eeuw van onzekerheid 

Christien Brinkgreve: De ogen van de ander. De sociale bronnen van zelfkennis  

Joep Dohmen: Brief aan een middelmatige man 

Joep Dohmen en Jan Baars: De kunst van het ouder worden  

Luc Ferry: Beginnen met filosofie 

Martha Nussbaum: Niet voor de winst  

Hartmut Rosa: Leven in tijden van versnelling 

Rüdiger Safranski: Hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden 

Wilhelm Schmid: Filosofie van de levenskunst 

Paul Woodruff: Het Ajax-dilemma. Filosofie van het leiderschap 

 

Biografie Joep Dohmen 

Naast schrijver en spreker is Prof. Dr. Joep Dohmen lector Bildung aan de Hogeschool voor 

Toegepaste Filosofie, én emeritushoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit 

voor Humanistiek in Utrecht. Hij is medeoprichter en adjunct-hoofdredacteur geweest van Filosofie 

Magazine en promoveerde op Nietzsche over de menselijke natuur. Centraal in zijn werk 

staatpersoonsvorming via autonomie en betrokkenheid. Enkele toepassingen zijn morele educatie 

(Bildung) van jongeren, de kunst van het ouder worden en moreel leiderschap. Hij publiceerde 

verschillende boeken over vrijheid, deugd en Nietzscheaanse levenskunst, waaronder Tegen de 

onverschilligheid – pleidooi voor een moderne levenskunst, Het leven als kunstwerk en Over levenskunst 

– De grote filosofen over het goede leven. Deze zomer verschijnt zijn nieuwe boek Hoe geef ik vorm aan 

mijn leven? Filosofie van het moderne bestaan. 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Kijk voor meer informatie over Joep Dohmen op: www.joepdohmen.nu 

Meer informatie over GrootZwolle is te vinden op: www.grootzwolle.nl 

Deze tekst is een combinatie van het verslag van de lezing die Joep Dohmen op 23 maart j.l. voor GrootZwolle 

heeft gehouden en een tekst over hetzelfde onderwerp van zijn hand. 

Fotografie: Freddy Schinkel | www.freddyschinkel.nl 

Tekstsamenstelling: Merijn de Leur-van Duyn | www.boekmerijn.nl 
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