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Voorwoord 
 

“Politiek is daarbuiten”, een uitspraak van onze voormalige partijvoorzitter van Weert Lokaal als 

informateur van de gemeente Weert in 2018. Ik zat voor het eest in de raadszaal en zag hoe hij met 

zijn gerimpelde oude hand wees naar een van de rechthoekige hoge kozijnen die de transparante muur 

vormen tussen de raadszaal en de binnenstad. Hij legde daarnaast de klemtoon op ‘buiten’. Het klonk 

logisch, maar ik had nog geen besef waarom het logisch klonk. Nu, bijna een masteropleiding verder, 

begrijp ik hoeveel hij eigenlijk zei met drie woorden. Het essay dat voor ligt, kan gezien worden als een 

uitwerking van deze metafoor gaandeweg mijn opleiding. Die opleiding heb ik ervaren als een soort 

advent kalender: elke cursus bood een nieuw perspectief en een ander venster op onze samenleving. 

Een opleiding die ik heb kunnen betalen omdat ik toevalligerwijs als nummer 14 van lijst 1 in de politiek 

terecht kwam. Het gevoel dat in die metafoor van het venster verpakt zit heb ik al die tijd meegedragen 

en dankzij de begeleiding van Herman de Regt heb ik het uitwerken van dit venstermetafoor het laatste 

halfjaar stapsgewijs vorm kunnen geven. Ik koos voor een masteropleiding omdat iedereen dat doet, 

ontdekte de wijsheid van een roman, en droom nu van een moderne Agora: “politiek is daarbuiten”. 

Oude gewoontes in de politiek moeten wijken voor nieuwe, omdat we voelen dat de toekomst daar 

om vraagt. Naar de andere kant van het transparante venster van de raadszaal, daarbuiten, om het 

open gesprek aan te gaan met medeburgers van de stad: dat moet onze nieuwe gewoonte worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Samenvatting 
De complexe maatschappelijke vraagstukken zijn te ingewikkeld om alleen vanuit de gemeenteraad 

opgelost te worden. Daarnaast maakt de kloof tussen burger en lokale politicus – en burgers onderling 

–  het ingewikkelder om gezamenlijke doelen te stellen bij het oplossen van complexe vraagstukken. 

Het delen van verhalen, de open ontmoeting, tussen partijen is daarom essentieel om complexe 

maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. We hopen immers dat we allemaal een zelfde soort 

wereld willen. Dus wat kunnen we als gemeenteraad doen om deze grote en complexe 

maatschappelijke vraagstukken vorm te geven, binnen de democratische besluitvorming van de 

gemeenteraad, om zo gezamenlijke doelen te stellen voor onze samenleving waaraan elke burger 

volwaardig kan deelnemen? Dit vraagstuk zal ik aanvliegen vanuit het pragmatistisch perspectief van 

John Dewey en Richard Rorty.  

Hoofdstuk 1 
Elk individu beschikt over een set aan complexe sociale gewoontes. Gewoontes zijn handelingen die 

voor het individu als ‘normaal’ beschouwd worden. Maar de omgeving om ons heen verandert. De 

gewoontes die voor ons dan als ‘normaal’ beschouwd werden, kunnen dan juist in conflict 

komen met de veranderende omgeving. Er kan dan door het individu een keuze gemaakt worden 

om zijn handelen weliswaar aan te passen, maar het is en voelt voor het individu gemakkelijker om 

aan zijn oude gewoontes vast te houden. Sociale gewoontes zijn alleen flexibel en hervormbaar 

wanneer het karakter van het individu er voor openstaat. Eigenwijs vasthouden aan een vaste set van 

gewoontes, ondanks het feit dat een probleem in een bepaalde context als onprettig ervan wordt, 

vormt een risico in een samenleving die we het liefst (sociaal) duurzaam inrichten. 

Hoofdstuk 2 
Pragmatisten beschouwen onderzoek – in zowel het natuurlijke domein (natuurwetenschap) als het 

morele domein (ethiek) – als het voortdurende zoeken naar aanpassingen zodat problemen opgelost 

kunnen worden, en in het bijzonder naar het soort probleemoplossende aanpassingen waarbij de 

relatie met onze medemensen centraal staat. Aanhangers van het pragmatisme kijken niet vanuit één 

perspectief naar een bepaalde morele handelingssituatie, zoals universalisten dat plegen te doen, 

maar vanuit een set van regels, waarden, en consequenties die spelen in een specifieke morele context 

waarin besloten moet worden wat het beste is om te doen. En aangezien de leefwereld constant 

verandert en steeds anders ervaren wordt, gaan pragmatisten ervan uit dat er geen (zogenaamd) 

universele principes opgelegd kunnen worden om morele kwesties op te lossen. Volgens de pragmatist 

zou een individu een universeel ‘principe’ slechts als een middel moeten zien. Een middel dat hij kan 

uitproberen of waarmee hij kan experimenteren om te merken wat het beste werkt in de situatie 

waarin het individu verkeert. 



 

 

Hoofdstuk 3 
We dragen allemaal een groep woorden of een vocabulaire met ons mee die we gebruiken om onze 

eigen handelingen en overtuigingen te rechtvaardigen. Een Ironicus is in staat om zijn eigen 

vocabulaire aan te passen, als een ander vocabulaire van iemand anders hem weet te 

imponeren. Een ironicus kan zijn zelfbeeld herschrijven door de invloed van verhalen van 

anderen en zal dus een nieuw vocabulaire uitspelen tegen een oud vocabulaire, omdat hij 

weet dat in een veranderende wereld zijn vocabulaire eveneens aan verandering is 

onderworpen. Lijnrecht tegenover de ironicus staat de persoon die gebruik maakt van zijn 

‘gezond verstand’. Zij vinden het vanzelfsprekend dat beweringen die zijn geformuleerd in hun 

bekende eindvocabulaire voldoende zijn om de overtuigingen en handelingen van diegenen 

die alternatieve eindvocabulaires gebruiken te beschrijven en beoordelen. Het gezonde 

verstand en haar oude gewoontes hebben de bouwstenen ontwikkeld van de sociale 

instituties die we als ‘normaal’ ervaren; politie en justitie, zorg en scholen, Tweede kamer en 

gemeenteraden etc. Echter, de tijden zijn veranderd en we merken dat de oude gewoontes 

van de sociale instituties de maatschappelijke complexe problemen van onze tijd niet kunnen 

oplossen. 

Hoofdstuk 4 
Niet elk individu zal zich kunnen identificeren met een ander omdat individuen verschillen in 

achtergrond of cultuur, zoals bijvoorbeeld religie. Het open gesprek moet daarom opzoek 

gaan naar de onprettige ervaringen die de verschillende buurtbewoners lijken te delen. Zodra 

we merken dat zo een middel helpt om ons doel te realiseren, ervaren we als samenleving 

namelijk de morele wens om ons morele besef te vergroten door de onprettige verhalen van 

anderen aan te horen en ze te voelen, zodat we hopelijk een minder wrede omgeving kunnen 

creëren, waarin iedereen de kans krijgt om volwaardig deel te nemen. De effecten van 

(vooruitzichten op) klimaatopwarming worden gevoeld. Aangezien wateroverlast, droge 

akkers, luchtvervuiling etc. voor onprettige, en soms wrede, problemen zorgt voor velen, 

hebben we de morele wens om klimaatsolidair te zijn met anderen.    

 

 



 

 

Hoofdstuk 5 
De gemeenteraad staat voor de uitdaging om complexe maatschappelijke problemen als 

klimaatverandering aan te pakken op lokaal politiek niveau. Om de klimaatsolidaire houding 

te creëren in een gemeente, hebben we het open gesprek nodig. Een houding dat ons in staat 

stelt om ons met behulp van de verbeeldingskracht te identificeren met de details van het 

leven van anderen, en die ons instaat stelt overeenkomsten op hoofdlijnen te vinden in het 

zoeken naar problemen die we als onprettig ervaren. Het is dan aan de gemeenteraadsleden 

om zichzelf te herschrijven waarmee ze hun oude gewoonte van het creëren van een coalitie-

oppositiestructuur doorbreken, want die coalitie-oppositiestructuur biedt te weinig ruimte 

voor het open gesprek en het gevoel van solidariteit, die nodig zijn om complexe 

maatschappelijke problemen op te lossen. In de oude structuur wordt “het open gesprek” 

immers zeer beperkt tot alleen de eigen coalitie of eigen fractie. 
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Inleiding 
Gemeenten worden geconfronteerd met grote en complexe maatschappelijke vraagstukken 

met ingrijpende lokale consequenties. Voorbeelden hiervan zijn het huisvesten van 

vluchtelingen, een onbetaalbaar sociaal domein en klimaatverandering. Deze vraagstukken 

leiden op lokaal niveau naar concrete problemen die we als onprettig ervaren. Zo zijn 

wateroverlast of juist te droge gronden extreme voorbeelden van klimaatverandering. De 

omvang van dit soort complexe vraagstukken maakt het voor gemeenteraden ingewikkeld om 

democratische doelen te stellen voor hun eigen gemeente. Want hoewel we als 

gemeenteraad geadviseerd worden door betrouwbare wetenschappelijke onderzoeken en 

inhoudelijk technische adviseurs, wekken politieke keuzes over zulke complexe onderwerpen 

niet het vertrouwen van de burger in de lokale politiek. De complexe vraagstukken vragen 

daarom om meer dan alleen de oordeelsvorming van de gemeenteraad. De vraagstukken 

vragen om morele verbeeldingskracht: het zich kunnen voorstellen van de onprettige 

problemen in de leefomgeving die ervaren wordt door individuen (zoals de burger van de 

stad). Deze ervaringen zitten niet verpakt in beleidsdocumenten, maar zijn alleen op te halen 

bij open ontmoetingen. Die open ontmoetingen zijn de plek waar we met elkaar in gesprek 

gaan om elkaars verhalen aan te horen en wellicht de problematische context van de ander 

te kunnen voelen. Het open gesprek biedt ons de mogelijkheid om gezamenlijke doelen te 

stellen die passen bij de gemeente om de onprettige problematische context op te lossen, 

omdat we hopen dat we eenzelfde soort wereld willen: een wereld met (bijvoorbeeld) minder 

wreedheid en een samenleving waar we (bijvoorbeeld) allemaal de kans krijgen om 

volwaardig aan deel te kunnen nemen.  

Wat is een gemeenteraad? 
De gemeenteraad is het hoogste orgaan van een gemeente. Elke vier jaar stemmen burgers 

van een gemeente op de volksvertegenwoordigers die zij in de gemeenteraad willen zien. De 

gekozen volksvertegenwoordigers, ook wel raadsleden genoemd, zijn dan vier jaar aan zet om 

te bepalen welk beleid van een gemeente uitgevoerd wordt en waar de gemeentegelden aan 

uitgegeven worden. De  raadsleden zijn opgedeeld in politieke partijen die allemaal hun 

idealen proberen na te streven. Na de lokale verkiezingen heeft de grootste partij, met de 

meeste gekozen raadsleden, de gewoonte om een coalitie te vormen met andere partijen. De 

partij probeert dan haar idealen met die van andere partijen te verenigen en dit vast te leggen 

in een coalitieakkoord met de partijen waarmee zij de meerderheid zouden kunnen vormen 
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in de gemeenteraad. Want een beslissing van de gemeenteraad treedt alleen in werking 

doordat de meerderheid van de gemeenteraad instemt met een raadsvoorstel. Met het 

coalitieakkoord bepalen de grootste partijen de koers voor de politieke keuzes van de 

gemeente. 

Probleemstelling  
De complexe maatschappelijke vraagstukken zijn te ingewikkeld om alleen vanuit de 

gemeenteraad op te lossen. Daarnaast maakt de kloof tussen burger en lokale politicus – en 

burgers onderling – het ingewikkelder om gezamenlijke doelen te stellen voor de gemeente 

en de complexe vraagstukken te prioriteren. De gewoonte om vast te houden aan onze eigen 

bagage van oordelen, iets dat ik het gezonde verstand zal noemen, is hierin niet voldoende 

om de problemen als klimaatverandering aan te pakken. Om te kunnen realiseren dat ons 

oordeelsvermogen haar eigen grenzen heeft, zullen partijen de ervaring moeten voelen van 

de boer die zijn of haar gewassen niet meer kan verbouwen door droogte van de grond. Of 

zullen beleidsmedewerkers de verhalen moeten horen van de burger die de energiekosten 

niet kan betalen, omdat de verhuurder zijn woning niet verduurzaamt. In haar 

oordeelsvorming kan het gezonde verstand sympathie missen, en zo beperkt zijn, omdat het 

de ervaring van de leefwereld van de andere doelgroep niet voelt. Het delen en uitwisselen 

van verhalen, in de open ontmoeting, tussen partijen is daarom essentieel om complexe 

maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Als we mogen hopen dat we allemaal 

eenzelfde soort wereld willen (leefbaar, duurzaam, eerlijk etc.), wat kunnen we als 

gemeenteraad dan doen om deze grote en complexe maatschappelijke vraagstukken vorm te 

geven, binnen de democratische besluitvorming van de gemeenteraad?  

Afbakening 
In dit verslag beperk ik me tot de rol van de gemeenteraad en richt ik me alleen op het 

complexe maatschappelijke probleem van klimaatverandering. Ondanks dat ik me alleen op 

de gemeenteraad richt en het onderwerp klimaatverandering, zal mijn idee (hopelijk) ook toe 

te passen zijn op andere organisatievormen, doelgroepen en onderwerpen. Daarnaast wil ik 

aangeven dat er niks te wijten valt aan de houding van mijn collega’s in de gemeenteraad en 

ook niet aan de vakkundigheid van de ambtelijke organisatie. We zijn immers allemaal op zoek 

naar een manier om deze complexe vraagstukken aan te pakken, omdat we die als onprettig 
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ervaren. Ik beperk mij in mijn voorstel en literatuuronderzoek tot het perspectief van het 

(filosofisch) pragmatisme.  

Opzet literatuuronderzoek 
John Dewey’s visie zal het startpunt zijn van mijn literatuuronderzoek. Ik vertrek vanuit zijn 

pragmatistische visie in hoofdstuk 1 ‘sociale gewoontes en de connectie met de leefwereld’ 

en gedeeltelijk hoofdstuk 2 ‘het pragmatistisch kader’, en licht het idee van gewoontes toe. 

Dit doe ik aan de hand van twee auteurs die over Dewey geschreven hebben, namelijk Richard 

Rorty en Steven Fesmire. Van Fesmire gebruik ik het boek John Dewey & Moral Imagination 

(2003) en Rorty schrijft over Dewey (onder andere) in Philosophy and Social hope (1999), 

waaruit ik met name het hoofdstuk ‘Ethics without Principles’ gebruik.  

Op het moment dat ik de basis van Dewey’s visie, die past bij mijn thesisonderwerp en 

probleemstelling, heb toegelicht, zal ik de overstap maken naar Richard Rorty In hoofdstukken 

3 ‘de paradox van het gezonde verstand’ en 4 ‘klimaatsolidariteit. De visie van Dewey en die van 

Rorty sluiten bijna volledig op elkaar aan en vormen zo het pragmatistisch raamwerk wat ik 

gebruik om tot een voorstel voor een oplossing te komen voor, wat ik zal noemen, het 

probleem van (een gebrek aan) klimaatsolidariteit onder de burgers en politici van een 

gemeente.  

John Dewey 

Dewey’s filosofie vormt de basis van het pragmatisme in deze thesis. Zijn theorieën houden 

zich bezig met sociale en politieke onderwerpen en thema’s als het individualisme en 

participatieve democratie. Binnen deze onderwerpen en thema’s besteedt Dewey met name 

aandacht aan de sociale context van de mens als handelend organisme. Het standpunt dat hij 

hierin neemt, heeft een liberaal uitgangspunt. Hij is er namelijk van overtuigd dat vrijheid en 

sociale verantwoordelijkheid van individuen de bouwstenen zijn van een samenleving. Deze 

twee uitgangspunten van Dewey vormen ook de focus van dit literatuuronderzoek. 

Dewey ziet de mens en het menselijke samenleven vanuit een handelingstheoretisch 

perspectief. De mens is het handelende organisme in de samenleving en waarom de mens in 

het algemeen op een welbepaalde manier handelt, zal ik toelichten in het hoofdstuk ‘Sociale 

gewoontes en de connectie met de leefwereld’. Wat belangrijk is voor nu, is om toe te lichten 

hoe het uitgangspunt van Dewey’s denken gebaseerd is op het feit dat de mens (als een 
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evolutionair biologisch wezen) gekenmerkt wordt door zijn intelligente handelingen. Idealiter 

handelt de mens op zo een manier dat hij zijn eigen gestelde doelen realiseert. 

De visie op de mens als handelend organisme heeft een optimistisch aspect, want Dewey gaat 

ervan uit dat de mens het vermogen heeft om probleemoplossend te denken. Er zullen 

namelijk problemen ontstaan wanneer de mens handelt in een omgeving die constant 

verandert. Het is dan aan de mens om met creatieve ideeën te komen om die problemen op 

te lossen. Dit aspect is optimistisch in Dewey’s visie, want zonder optimisme zou de mens niet 

de motivatie hebben om problemen op te lossen in de omgeving waar de mens handelt en de 

problemen ervaart. Aan het probleemoplossend vermogen om te handelen, ligt de hoop dat 

we problemen kunnen oplossen ten grondslag. Dewey gelooft dat de mens het vermogen 

heeft om intelligent te zijn. Wij zijn instaat om ons zelfbeeld te veranderen en bij te stellen 

wanneer ons handelen conflicteert met onze leefomgeving en we onze gewoontes moeten 

aanpassen. In het hoofdstuk ‘Sociale gewoontes en de connectie met de leefwereld’ zal ik 

verder in gaan op de relatie tussen het handelen van de mens en zijn omgeving.  

Dewey stelt dat het begrip intelligentie een van de richtlijnen is voor het menselijk handelen. 

De menselijke intelligentie laat zich kenmerken in een situatie waarin wij met ons vertrouwde 

handelen tegen een probleem aan lopen. Wanneer dit probleem als onprettig ervaren wordt 

en daarmee het vertrouwde handelen ter discussie stelt en blokkeert, dan uit intelligentie zich 

in het maken van een weloverwogen keuze in de problematische context die als onprettig 

ervaren wordt. Het individu overweegt dan uit een repertoire van verschillende 

handelingsmogelijkheden welke handeling hij het beste kan toepassen om de problematische 

context op te lossen. Het begrip intelligentie van Dewey bestaat uit een complexe verzameling 

van ontwikkelende manieren van doen en denken, maar ook uit de wil om lering te trekken 

uit ervaringen en de moed om inzichten te herzien wanneer de gevolgen van handelingen en 

de kritiek van anderen dat vereisen.    

Dewey’s filosofie is in de wetenschap vooral toegepast op sociale onderwerpen (zie 

bijvoorbeeld Emirbayer’s ‘Manifesto for a relational Sociology’ 1997), maar nog te weinig op 

politieke onderwerpen. Louis Logister is een van de schrijvers die zich met zijn proefschrift 

over Dewey heeft gericht op een creatieve democratie in politieke contexten in globale zin 

(Logister, 2004). Echter, ik richt me in mijn essay op de lokale democratie en op lokale politieke 

contexten en zal Dewey’s filosofie toepassen om te laten zien hoe we onze sociale 



 

13 
 

verantwoordelijkheid kunnen koppelen aan het begrip ‘klimaatsolidariteit’, en in een latere 

fase van dit onderzoek zal beschreven worden hoe ‘klimaatsolidariteit’ toegepast en gebruikt 

kan worden door een gemeenteraad, zodat het wereldprobleem van klimaatverandering 

omgevormd kan worden tot een lokaal gevoel onder burgers van een stad of gemeente. Dit 

lokale gevoel zou dan gemeenteraadsleden en burgers kunnen motiveren om bepaalde 

handelingen te verkiezen boven andere. 

Richard Rorty  

Richard Rorty beweert dat filosofie geen essentieel inzicht levert in de werkelijkheid, noch 

objectieve kennis. Voor hem zijn filosofische uitgangspunten over de werkelijkheid of 

objectieve kennis historisch en toevallig ontstaan en daardoor tijdelijk van karakter. In plaats 

van het zoeken naar de ‘waarheid’, zo stelt Rorty aan het einde van het boek Philosophy and 

the Mirror of Nature (1979), behoort filosofie een activiteit te zijn die ervoor moet zorgen dat 

het gesprek van de mensheid wordt voortgezet om morele voortuitgang te creëren.  

Rorty wordt hier met name geïnspireerd door John Dewey. Dewey slaagt er namelijk in om 

vanuit zijn handelingstheoretisch perspectief een karakter van tijdelijkheid aan diepe 

filosofische inzichten en waarheden te geven en dat te combineren met een democratisch 

principe: de open ontmoeting en het gesprek tussen individuen over hun gewoontes en de 

problematische context die zij ervaren. Rorty verbindt daarmee filosofie met politiek. Rorty 

beargumenteert met zijn visie dat een samenleving niet meer uit kan gaan van eeuwige, 

onveranderlijke objectieve kennis over de intrinsieke en essentiële natuur van de mens, een 

essentiële natuur die sinds Plato en Aristoteles verstopt zou zitten achter de zintuigelijke 

realiteit of de wereld van de fenomenen. Ik kom hier later op terug.  

Als een samenleving gebaat is bij solidariteit, omdat het daarmee problemen zou kunnen 

oplossen, dan is het belangrijk om in te zien, stelt Rorty, dat een samenleving het gevoel van 

saamhorigheid en van sociale verantwoordelijkheid van individuen binnen een gemeenschap 

kan bevorderen door open gesprekken, morele opvoeding en goed onderwijs.  

Volgens Rorty wordt morele vooruitgang gecreëerd doordat personen zulke saamhorigheid 

en sociale verantwoordelijkheid steeds een beetje meer uitbreiden naar anderen, door ze als 

behorend tot ons te zien, en op die manier hun zelfbeeld ontwikkelen door dat te herschrijven 

in een veranderend vocabulaire. Dit kan ontstaan wanneer iemand sympathie voelt voor het 

verhaal, de interesses of verlangens van de ander. Zo hebben we volgens Rorty geleerd dat 
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het niet-moreel is om een samenleving te begrenzen op gender of ras en dergelijke. Daarmee 

bedoelt Rorty dat het ten eerste, voor hem en voor ons, niet goed voelt om in zo een wereld 

te leven, en ten tweede dat je dan zeer waarschijnlijk maatschappelijke problemen voorkomt, 

die wel ontstaan als een samenleving begrensd zou worden door bijvoorbeeld racistische 

principes. Volgens Rorty speelt het begrip ‘solidariteit uiteindelijk een belangrijkere rol in het 

proces van morele vooruitgang dan het begrip  ‘intelligentie’ of ‘rationaliteit’, want mensen 

kunnen weliswaar heel intelligent en rationeel zijn, maar toch te weinig sympathie hebben 

voor anderen om die anderen te zien als onderdeel van hun samenleving.  

Rorty beargumenteert dat er waarden zijn die voor ons richtinggevend zijn geworden binnen 

onze gemeenschap, in het contingente tijdsgewricht en de geografische situatie waarin we 

ons bevinden (Rorty, 2007, p.21). Volgens hem liggen die waarden in de overtuiging dat 

wreedheid het meest inhumane is waaraan we ons kunnen bezondigen (Rorty, 2007, p. 36). 

Ik volg de lijn van Rorty, maar voeg daaraan toe dat een fatsoenlijke samenleving ervoor zorgt 

dat haar burgers volwaardig kunnen deelnemen aan hun leefomgeving (zie het VN-verdrag 

Handicap). Iemand hoeft niet vernederd te worden, maar kan wel (onbewust) nog steeds 

beperkt worden in zijn handelen binnen zijn fysieke en sociale leefomgeving. Dit kan de vorm 

aannemen van een heel praktische probleem, zoals het tekort van openbare toiletten of 

parken die niet rolstoelvriendelijk zijn, waardoor buikpatiënten en rolstoelgebruikers zeer 

beperkt worden deel te nemen aan onze samenleving.  
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Hoofdstuk 1: sociale gewoontes en de connectie met de leefwereld 
 

In dit hoofdstuk beschrijf ik dat elk individu gewoontes heeft, die hij aangeleerd heeft door in contact 

te zijn met zijn of haar omgeving. Een individu kan in staat zijn om zijn of haar gewoontes aan te passen, 

als de gewoontes voor een onprettig gevoel zorgen. Maar ook de omgeving waarin een individu handelt 

kan veranderen, waardoor de gewoontes van een individu in conflict kunnen komen met de 

veranderende omgeving. Als het individu genoeg gemotiveerd wordt dan kan hij instaat zijn om zijn 

gewoontes aan te passen, maar het is gemakkelijker om de oude gewoontes vast te houden. Wanneer 

een individu zijn gewoontes niet wil aanpassen ook al ervaart hij conflicten dan kan dat een risicovolle 

vorm van nonchalance zijn. Om nieuwe hedendaagse problemen als klimaatverandering aan te pakken, 

moet het individu in staat zijn om zijn eigen gewoontes aan te passen. 

Elk individu beschikt over een set aan complexe sociale gewoontes. Gewoontes zijn 

handelingen die voor het individu als ‘normaal’ beschouwd worden. Dat kan bijvoorbeeld de 

gewoonte zijn om voor het ontbijt de tanden te poetsen of twee keer in de week te sporten. 

Gewoontes zijn dan ook gestandaardiseerde menselijke interacties met de omgeving waarin 

we leven. Wanneer de gewoontes voor een individu standaard of ‘normaal’ worden, dan 

vormen ze een onderdeel van het gedragspatroon van het individu. Dat betekent niet dat elk 

gedragspatroon van elk individu hetzelfde is. Integendeel, ieder individu leert zijn of haar 

eigen gewoontes aan in een unieke en persoonlijke levensgeschiedenis, waardoor een 

gedragspatroon van een individu nooit hetzelfde zal zijn als het gedragspatroon van een ander 

individu.  

De gedragspatronen van individuen worden gevormd doordat het individu handelt in zijn 

leefomgeving, maar ook doordat het individu een erfelijke bagage met zich meedraagt 

afkomstig van biologische ouders. Die leefomgeving is in feite alles om ons heen. Deze ruimte 

is complex en bestaat uit verschillende zogeheten sociale omgevingen: een woning, 

schoolgebouw, kantoor of bijvoorbeeld het stadhuisplein. Dit zijn omgevingen met een sociale 

functie om een doel te verwezenlijken. Zo is de functie van een schoolgebouw gericht op 

educatie en is het doel van de school het onderwijzen van kinderen zodat zij zich kunnen 

ontwikkelen. Binnen het schoolgebouw ontstaat er een mengelmoes van individuen met 

verschillende sociale gewoontes waar we rekening mee moeten en proberen te houden om 

een doel (namelijk educatie) te verwezenlijken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een docent 

niet op het schoolplein zal roken, omdat roken storend kan zijn voor de leerlingen die hun 
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lunch proberen op te eten. Een sociale omgeving mondt dus uit in een ingewikkelde 

normatieve context waarin we ons op een bepaalde manier behoren en dienen te gedragen 

om bepaalde doelen te verwezenlijken of bepaalde problemen op te lossen of te voorkomen.  

Elke sociale omgeving waar een individu mee in contact komt en waarin het individu 

participeert, zorgt ervoor dat een individu gewoontes aanleert. Of dat nu binnen het 

schoolgebouw, stadsparkje of kantoor is. En over de tijd heen, zullen gewoontes binnen 

sociale omgevingen als ‘gewoon’, standaard, en normaal worden beschouwd. Er wordt dan 

ook niet meer nagedacht over waarom ‘op tijd aanwezig zijn voor een vergadering’ belangrijk 

is. Het is ‘gewoon’ zo, want “zo hebben we het altijd gedaan”. De opzet van een vergadering 

binnen een bedrijf, de communicatie tussen afdelingen en zelfs de procedures van een 

gemeenteraad zullen over de tijd heen ‘gewoon’ worden. Dewey spreekt in Human Nature 

and Conduct (1922) over het begrip ‘habit’: 

 “We need a word to express that kind of human activity which is influenced by prior 

 activity and in that sense acquired; which contains within itself a certain ordering or 

 systematization of minor elements of action; which is projective, dynamic in quality, 

 ready for overt manifestation; and which is operative in some subdued subordinate 

 form even when not obviously dominating activity” (Dewey, 1922, p. 31).  

Steven Fesmire stelt ook dat we gewoontes kunnen ontwikkelen doordat we informatie 

vergaren aan de hand van beelden (Fesmire, 2003). Beelden stellen ons in staat om op een 

bepaalde manier te handelen. Een simpel voorbeeld is de applicatie genaamd ‘buienradar’. 

Op het moment dat ik mijn huis verlaat, kan ik aan de hand van het grafiekje op buienradar 

me voorstellen wat ik nodig heb. Neem ik bijvoorbeeld een paraplu mee of kan ik mijn jas 

thuislaten? Wat er in feite gebeurt is dat ik aan de hand van de informatie van buienradar me 

voor kan stellen of ik natgeregend word in de nabije toekomst. En het onprettige gevoel om 

natgeregend aan te komen op mijn afspraak, zorgt ervoor dat ik mijn paraplu meeneem in 

plaats van dat ik het thuis laat. Ik handel dan vanuit de verbeelding van de nabije toekomst en 

het daarbij gepaard gaande gevoel om liever niet natgeregend op mijn afspraak aan te komen. 

Fesmire zou de buienradar-applicatie een symbolisch systeem noemen. Uiteraard is dit een 

simpel voorbeeld van een symbolisch systeem, maar visiedocumenten van organisaties zijn 

op hetzelfde principe gebaseerd. Want aan de hand van een droom over een betere toekomst, 

wordt er aan de hand van trends en prognoses een verbeelding gecreëerd van de toekomst, 
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waarop we zouden kunnen handelen, gegeven het gevoel dat zo een verbeelding van de 

toekomst bij ons oproept. Als die verbeelding ongewenst en onprettig aanvoelt, dan kan dat 

ons motiveren om vanuit die informatie anders te handelen: we stellen onszelf dan een doel, 

waarbij we ons wellicht op een andere manier behoren en dienen te gedragen.  

Vastgeroeste gewoontes 
De omgeving om ons heen verandert voortdurend. Nieuwe technologieën en politieke relaties 

tussen landen of gemeenten, maar ook bijvoorbeeld verschillende nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen zorgen voor veranderingen binnen onze samenleving. De gewoontes die voor 

ons dan als ‘gewoon’ beschouwd werden, kunnen dan juist in conflict komen met de 

veranderende omgeving om ons heen. De ‘oude’ gewoontes van een individu kunnen dan juist 

leiden tot situaties die als onprettig ervaren worden, precies omdat de sociale omgeving 

verandert.  

Het is voor een individu gemakkelijker om zijn oude gewoontes vast te houden. Sociale 

gewoontes zijn alleen flexibel en hervormbaar wanneer het individu met een bepaald karakter 

ervoor openstaat (Fesmire, 2003). Het is voor mij gemakkelijker om elke ochtend mijn 

boterham met ham op te eten voor de televisie, omdat ik “dat altijd al gedaan heb”. En zolang 

het niet voor conflicten zorgt in mijn leefwereld, omdat ik niet geconfronteerd word met 

(bijvoorbeeld) de nadelen van de vleesindustrie en ook niet kan voelen wat de impact is van 

vleeseten op bijvoorbeeld de natuur, zal ik ook niet de motivatie hebben om mijn boterham 

met ham te veranderen in een boterham met pindakaas. De veranderende omgeving en haar 

sociale organisaties hebben weliswaar invloed op iemand zijn gewoontes, maar gewoontes 

kunnen niet door dwang of wil zomaar veranderen. Er is een reden voor verandering nodig als 

we onze gewoontes willen aanpassen. Vaak is dat een knagend gevoel van irritatie dat niet 

weggenomen wordt door vast te houden aan een repertoire van standaard handelen.  

De kracht van een oude gewoonte is, vanwege de aard van de mens, vaak sterker dan de 

gevoelde noodzaak van een culturele, dat wil zeggen nieuw aan te leren, persoonlijke 

verandering van gewoontes om een probleem op te lossen. Zo zal mijn oude gewoonte een 

boterham met ham eten sterker zijn, omdat ik ham nu eenmaal lekker vind, dan de noodzaak 

tot een culturele hervorming van die gewoonte om ham te eten, in het licht van de problemen 

die komen met vleesproductie en -consumptie.  
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De druk die uitgaat van culturele hervormingen in de samenleving wordt dan ook uiteindelijk 

geïnitieerd door de individuen die bepaalde problemen blijven ervaren. Het betreft dan 

uiteindelijk de vraag of we nieuwere, dan wel passendere, gewoontes moeten ontwikkelen 

omdat een probleem in onze omgeving voortdurend als onprettig ervaren wordt. Maar het is 

ingewikkelder dan dat, want dit moet niet gezien worden alsof we een set aan klaarliggende 

gewoontes simpelweg kunnen kopiëren in ons huidige gedragspatroon. Het is praktisch 

onmogelijk om een deugdzaam leven letterlijk te imiteren, zoals dat van Boeddha of Christus. 

Deugden van gisteren kunnen door hun tijdelijke aspect immers botsen met ongeëvenaarde 

nieuwe momenten, wanneer we die toen voorbeeldige set van gewoontes imiteren en blijven 

herhalen.  

De zoektocht naar nieuwe gewoontes in een problematisch ervaren context daagt ons uit en 

nieuwe gewoontes zijn in het begin moeilijk te ontwikkelen en vol te houden omdat onze 

natuur nu eenmaal conservatief van aard lijkt te zijn: “we hebben het altijd al zo gedaan”. 

Charles Darwin beschrijft in On the Origin of Species dat we de drang hebben om gewoontes te 

bewaren die we als goed ervaren tot dat we ons realiseren dat de gewoontes niet meer passen 

bij de tijd: 

 “It may be metaphorically said that natural selection is daily and hourly scrutinising, 

 throughout the world, every variation, even the slightest; rejecting that which is bad, 

 preserving and adding up all that is good; silently and insensibly working, whenever and 

 wherever opportunity offers, at the improvement of each organic being in relation to its 

 organic and inorganic conditions of life. We see nothing of these slow changes in progress, 

 until the hand of time has marked the long lapse of ages, and then so imperfect is our view 

 into long past geological ages, that we only see that the forms of life are now different from 

 what they formerly were”. (Darwin, 1872, pp. 65-66.) 

Koppig en eigenwijs vasthouden aan een vaste set van deugden en gewoontes, ondanks dat 

een probleem in een bepaalde context als onprettig ervan wordt, is een vorm van risicovol 

gedrag ten opzichte van het niet aanpakken van hedendaagse problemen, aangezien de 

problemen op deze manier blijven bestaan. Een van onze grote hedendaagse problemen, waar 

onze vastgeroeste oude gewoontes een impact op hebben, is klimaatverandering. Sterker nog, 

we lopen een groot risico als we eigenwijs onze oude set van deugden en gewoontes blijven 

vasthouden en de onprettige problemen in onze leefomgeving niet oplossen.  
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Hoofdstuk 2: het pragmatistisch kader 
 

Het pragmatistisch perspectief gaat de leidraad vormen voor de onderbouwing van mijn thesis. Het 

pragmatisme beschrijft handelingen vanuit een contextuele relatie en beoordeelt een handeling vanuit 

meerdere perspectieven. Het open gesprek tussen de verschillende perspectieven zou moeten leiden 

naar het beste perspectief dat past bij een bepaalde situatie. Door met elkaar in gesprek te gaan 

kunnen we erachter komen welk perspectief het beste past bij welke situatie. Dat betekent dat het 

pragmatisme niet uitgaat van universele tijdloze uitgangspunten. Een individu heeft immers het 

vermogen om intelligent te zijn en kan daarmee inschatten wat hij het beste kan doen. Echter, ik zal 

beargumenteren dat de prudentie van het gezonde verstand, dat ontstaan is door intelligent handelen 

uit het verleden, een gewoonte is geworden, waardoor onder omstandigheden solidariteit onder druk 

kan komen te staan door juist vast te houden aan het gezonde verstand.  

Rorty suggereert in ‘Ethics without Principles’ (1994) dat het pragmatisme ons instaat stelt om 

ons zelfbeeld te herschrijven en dit past bij de Darwiniaanse uitspraak dat we verschillen van 

dieren aangezien we klaarblijkelijk een complexe combinatie van gewoontes bezitten die dit 

mogelijk maakt. Als we uitgaan van het feit dat we bijzondere dieren zijn, dan verdwijnt de 

oude, Griekse, traditionele gedachte dat de mens zich essentieel onderscheidt van andere 

dieren. Plato en Aristoteles beargumenteerden dat andere dieren in een louter zintuigelijke 

wereld leefden, een wereld waarin deze dieren zich konden aanpassen aan verschijnselen die 

zij direct waarnamen; dat wil zeggen dieren konden zich in het algemeen op die manier 

redden. Deze dieren, anders dan de mens, waren niet in staat om te ‘weten’ wat een 

verschijnsel is, want zij namen uitsluitend waar. Zij zouden volgens Plato en Aristoteles dan 

ook niet in staat zijn om de kennis te ontdekken achter de verschijningen die zij waarnamen. 

Mensen kunnen dat volgens de autoriteiten in de geschiedenis van de filosofie wel.  

Op deze manier ontstond er voor mensen een verschil tussen de realiteit (de ‘echte 

werkelijkheid’) en het verschijnsel (de fenomenen). Het ‘ontdekken van kennis’ is het 

ontdekken van de realiteit achter de verschijnselen. De filosofie wordt van oudsher gezien als 

de manier om deze achter de fenomenen liggende realiteit te ontdekken en tot diepere kennis 

te komen. Zo werd het een fundamenteel principe van de (Westerse) filosofie om te zoeken 

naar ‘De Waarheid’ achter de verschijnselen, om zo betekenis te geven aan de realiteit. Een 

voorbeeld is dat mensen ‘het kwaad’ kunnen ervaren, maar dat ‘het kwaad’ niet zintuigelijk 

zichtbaar is. Door te achterhalen wat ‘het kwaad’ is en te proberen dit ‘kwaad’ dat verstopt zit 
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achter de verschijnselen te kennen, zou ontdekt kunnen worden wat de echte betekenis is van 

‘het kwaad’ en hoe het kan verschijnen of wat de verschijningsvormen van ‘het kwaad’ zijn. 

Wanneer de mens tot kennis van ‘het kwaad’ probeert te komen, en de mens bereikt dat ook, 

dan ontstaat er een universele overtuiging over ‘het kwaad’. Een voorbeeld is hoe de duivel 

afgebeeld wordt in romans of films. 

Aanhangers van deze manier van filosofie bedrijven nemen aan dat moraliteit, sociale 

gewoontes, waarden, overtuigingen en verlangens, niet gemaakt worden door mensen in hun 

relatie tot de omgeving, maar ontdekt worden en vastgelegd worden in filosofische kennis. 

Het is het resultaat van filosofisch zoeken naar de waarheid achter de verschijnselen. En 

wanneer de waarheid van de universele overtuiging over (bijvoorbeeld) het kwaad is 

gevonden, wordt het als tijdloze overtuiging gezien die voor alle generaties van onze 

samenleving zal gelden: “zo hebben we altijd de waarheid van het kwaad uitgedrukt”.  

Pragmatisten daarentegen beschouwen onderzoek – in zowel het natuurlijke domein 

(natuurwetenschap) als het morele domein (ethiek) – als het voortdurende zoeken door een 

‘intelligent dier’ (de mens) naar aanpassingen die opgelost kunnen worden, en in het bijzonder 

naar het soort probleemoplossende aanpassingen waarbij de relatie met onze medemensen 

centraal staat. Rorty betoogt dat we het principe van Plato en Aristoteles, het zoeken naar 

kennis over de wereld achter de verschijnselen, moeten vervangen door “the search for 

acceptable justifications and eventual agreement” (Rorty, 1999, p. 72). Net zoals Dewey 

beschrijft hoe ons handelen altijd een connectie heeft met de leefomgeving, zo beweert Rorty 

dat ons handelen altijd het beste beschreven kan worden vanuit een specifieke set van 

conceptuele relaties.  

Het pragmatisme bepleit een pluralistisch karakter van onze poging om de wereld te 

begrijpen, want pragmatisten kijken niet vanuit één perspectief naar een bepaalde morele 

handelingssituatie, zoals universalisten dat plegen te doen, maar vanuit een set van regels, 

waarden, en consequenties die spelen in een specifieke morele context waarin besloten moet 

worden wat het beste is om te doen. Een pragmatist kijkt niet alleen naar het feit dat ik mijn 

boterham met ham eet, omdat ik honger heb, maar bijvoorbeeld ook naar de relatie tussen 

mijn eten van ham en andere aspecten van de wereld, zoals het slachten van dieren. 

Pragmatische pluralisten gaan dan ook niet uit van één vaste en tijdloos moreel principe, maar 

verduidelijken, interpreteren, evalueren en heroriënteren onze natuurlijke en sociale 
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interacties met de omgeving voortdurend. Op deze manier wordt morele beraadslaging 

context afhankelijk (Fesmire, 2003, p. 57).    

Volgens de pragmatist zullen we in de leefwereld waarin wij handelen nooit precies dezelfde 

situatie tegenkomen. De omgeving is geen vaste substantie die altijd hetzelfde blijft, maar 

verandert juist continue door verschillende externe invloeden als bijvoorbeeld zoiets triviaals 

als de weersomstandigheden en zal daarom altijd anders ervaren worden. Dat betekent dus 

dat als een situatie alleen vanuit vaststaande, traditioneel-filosofische en essentiële kennis 

onderzocht wordt, de universele overtuiging die daaruit voortvloeit niet specifiek genoeg zal 

zijn voor de veranderende omgeving, of zelfs niet langer van toepassing. Pragmatisten 

onderscheiden zichzelf daarom van universalisten door terug te gaan naar onze 

levenservaringen in die veranderende context.  

Echter, pragmatisten begrijpen ook dat (zogenaamd) universele overtuigingen en principes 

onmisbaar zijn voor het individu. Op het moment dat je wilt handelen, zul je een soort houvast 

moeten hebben, zul je willen weten wat waar of onwaar is – ook als het om morele kwesties 

gaat. Maar die (zogenaamd) universele overtuigingen zijn uiteindelijk niet tijdloos. Onze 

inzichten over morele kwesties veranderen doorheen de tijd, omdat onze natuurlijke en 

sociale omgeving continue verandert.  

Volgens de pragmatist zou een individu een universele overtuiging slechts als een middel 

moeten zien. Een middel waarmee hij kan uitproberen of experimenteren wat het beste werkt 

in de situatie waar het individu in verkeert. Zelfs universele overtuigingen kunnen zich dan 

ontwikkelen afhankelijk van de nieuwe context waarin zij toegepast worden, of worden 

aangevuld met andere principes die net zo zeer meespelen in het nemen van een beslissing 

over een morele kwestie (een kwestie waarin de vraag gesteld wordt wat goed is om te doen). 

Dat betekent dus dat de “universele” morele overtuigingen, vanuit het pragmatisme gezien, 

veranderen over tijd en niet hetzelfde blijven. Ze zijn, zo stelt Rorty, contigent (Rorty, 2007). 

Als we uitgaan van tijdloze universele regels, dan lopen we het risico dat we de connectie met 

de leefwereld verliezen. We merken immers juist in onze complexe leefwereld, samen met 

anderen, wat goede beslissingen zijn in bepaalde, concrete specifieke morele kwesties. Alleen 

zo kunnen we “universele” principes aanpassen of aanvullen. Want alleen de ervaring van de 

fysieke en sociale omgeving die op enig moment als problematisch wordt gevoeld en ervaren, 

maakt dat we onze morele inzichten ontwikkelen.  
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Het probleem is niet dat we vanuit onze menselijke natuur de drang hebben om te zoeken 

naar tijdloze principes en die te rechtvaardigen. Het gaat juist om de misvatting dat wanneer 

we een succesvol principe hebben gevonden, naar aanleiding van het oplossen van problemen 

in een set van specifieke situaties, denken dat we zulke succesvolle principes opwaarderen tot 

“universele” principes. Het klopt dat het individu in het algemeen niet mag liegen of stelen, 

maar als ‘Jij mag nooit liegen’ een tijdloos moreel principe wordt en iemand voorschrijft en 

verplicht wat hij moet doen in een nieuwe concrete morele kwestie, dan protesteert de 

pragmatist. Omdat wij beschikken over het vermogen van intelligentie en dus ons zelfbeeld 

kunnen veranderen als dat nodig is, blijft de beslissing wat het beste is om te doen een keuze 

van het individu. Om te leren wat het beste werkt en wat het beste is om te doen, en daarbij 

ons zelfbeeld moeten herschrijven, moeten we hier natuurlijk wel voor open staan. Dat komt 

later aan bod wanneer ik schrijf over sympathie en solidariteit in het licht van Rorty’s visie.  

Die keuze van het individu is afhankelijk van veel factoren die de context vormen waarin het 

individu acteert. Dewey argumenteert dat:  

 “A moral principle, such as that of chastity, of justice, of the Golden Rule, gives the agent a 

 basis for looking at and examining a particular question that comes up. It holds before him 

 certain possible aspects of the act; it warns him against taking a short or partial view of the 

 act. It economizes his thinking by supplying him with the main heads by reference to which to 

 consider the bearings of his desire and purposes; it guides him in his thinking by suggesting to 

 him the important considerations for which he should be on the lookout” (Dewey, 1932, p. 

 280).  

Dewey stelt dan ook dat universele principes begeleidend werken in plaats van sturend. Dat 

is een belangrijk verschil tussen pragmatisten en universalisten.  

Dit alles betekent niet dat het pragmatisme stelt dat alle aangeboden universele principes 

vanuit verschillende perspectieven gelijk zijn aan elkaar. Het open gesprek tussen individuen 

met verschillende perspectieven is hier belangrijk en dat open gesprek werkt alleen 

verhelderend, en helpt alleen problemen oplossen, wanneer individuen in een open 

ontmoeting over de praktische voordelen en nadelen van die principes spreken en zich een 

wereld proberen voor te stellen waarin die principes beslissend werkzaam zijn – waarbij de 

gevoelens die die voorstellingen begeleiden van groot belang zijn.  
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Solidariteit en prudentie als gezond verstand 
Als we sociale gewoontes zien als een categorie, dan valt de prudentie van het gezonde 

verstand binnen dezelfde categorie. Het begrip ‘prudentie’ betekent ‘verstandig omgaan in 

een situatie’. Zowel een gewoonte als prudentie zijn onomstreden aangeleerde manieren hoe 

een individu kan handelen in een onprettig ervaarde situatie. Het is dan een routinekwestie 

geworden voor het individu om een bepaald probleem in een bepaalde context aan te pakken 

met zijn gezonde verstand. Zo kan het prudent zijn om in een regenwoud uit te kijken voor 

giftige slangen in het gras om te voorkomen dat je gebeten wordt door een slang of is het 

verstandig om een vreemdeling niet te vertrouwen. Prudent een probleem aanpakken, 

betekent dus dat een individu de gewoonte heeft om verstandig te handelen in een bepaalde 

situatie om problemen op te lossen of te voorkomen. ‘Prudentie’, ‘opportuniteit’ en 

‘efficiëntie’ zijn allemaal voorbeelden van begrippen die iets zeggen over het gedragspatroon 

van een individu en over hoe het individu routinematig gebruik van maakt om zijn doel te 

verwezenlijken. Zo kan een individu ervoor kiezen om vijftien minuten voor het vertrek van 

een trein aanwezig te zijn op het station, waardoor het individu wellicht de gewoonte heeft 

om in de ochtend eerder op te staan. Het onprettige gevoel om te laat op het werk aan te 

komen, is voor het individu de motivatie om een gewoonte aan te leren waarmee hij op tijd 

op het werk komt. De set van gewoontes die de persoon ontwikkelt om op tijd op zijn werk te 

zijn is dan voor het individu ‘gezond verstand’ geworden. Het individu heeft de gewoonte of 

de regel aangeleerd om vijftien minuten voor het vertrek van zijn trein aanwezig te zijn op het 

station.  

Het categorisch imperatief van Kant maakt in wezen veel gebruik van het begrip ‘prudentie’, 

want het schrijft voor hoe mensen in dit-en-dat geval moeten handelen. Binnen dit imperatief 

van Kant speelt zedelijk bewustzijn een belangrijke rol. Het categorisch imperatief is geen 

praktisch gereedschap, maar een in gedachte zuivere voorstelling. Daarmee wordt bedoelt 

dat mensen moeten weten wat goed en fout is en Kant gaat hier uit van de goede wil van de 

mens. Het categorisch imperatief gaat er vanuit dat mensen al redenerend met verstand 

kunnen bepalen wat goed of fout is voorafgaand aan de handeling zelf. 

Dewey zag het categorisch imperatief als een doctrine waar het begrip ‘prudentie’ als 

universele regel gold. Het categorisch imperatief is door zijn invloed een gewoonte op zichzelf 

geworden. Een gewoonte om verstandig te bepalen ‘hoe we ons zouden moeten gedragen in 
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een gelijkwaardige situatie’. Een poging om ‘kant-en-klare’ universele regels te maken voor 

moeilijke situaties. Zo stelt Dewey volgens Rorty: 

 “All that the categorical imperative does, is to command ‘the habit of asking how we 

 should be willing to be treated in a similar case’ (Dewey, 1922, p. 169). The attempt to do 

 more, to get ‘ready-made rules available at a moment’s notice for settling any kind of  moral 

 difficulty have been born of timidity and nourished by love of authoritative prestige” 

 (Rorty,  1994, p. 75). 

Echter, Dewey ziet de regel-gefixeerde filosoof, die vasthoudt aan een traditie dat aanneemt 

dat achter elke morele kwestie een universele regel schuilt (waarmee het juiste besluit 

genomen kan worden wat te doen), juist als de vijand van moraliteit. Volgens Dewey en Rorty 

ontstaat moraliteit daar waar gewoontes en regels niet meer voldoen en controversieel 

worden. Dat kun je bijvoorbeeld terugzien in de superheldenfilms waar het strijden tegen de 

regels in als heldhaftiger gezien wordt dan het vasthouden aan prudentie. Zo wordt het 

personage Robin Hood, die steelt van de rijken, als een held gezien. 

Het zoeken naar een universele regel achter elke morele kwestie mist de context waarin een 

individu handelt. De gewoontes die een individu aanleert, zijn een proces van persoonlijke 

ontwikkeling en die ontwikkeling begint binnen de familie van het individu.  

Annette Baier schrijft dat het begrip ‘vertrouwen’ in de meeste gevallen geworteld zit in de 

relatie tussen de kinderen en haar ouders. Dit is het vertrouwen dat een familie bij elkaar 

houdt omdat de familieleden iets extra’s hebben. Zij voelen de natuurlijke verplichting om 

elkaar te steunen en volgens Baier is dit hetzelfde soort vertrouwen dat een samenleving bij 

elkaar kan houden. Zo stelt Baier:   

 “that the secular equivalent of faith in God, which we need in morality as well as in science 

 or knowledge acquisition, is faith in the human community and its evolving procedures— in 

 the prospects for many-handed cognitive ambitions and moral hopes” (Baier, 1985, p. 293).  

Zo heeft Sigmund Freud ons het idee aan de hand gedaan dat psychopaten, mensen die geen 

relaties hebben met anderen, geen moederliefde hebben gekend. Zij voelen geen natuurlijke 

verplichtingen tegenover anderen, terwijl het normaal gesproken heel natuurlijk is om in te 

spelen op de behoeften van familieleden: we zijn pas gelukkig, als we allemaal gelukkig zijn. 

Een vader zal zijn buik niet vol eten en zijn kinderen met een lege maag naar bed laten gaan. 
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Dit zou een vader alleen kunnen doen, als hij dit als gewoonte heeft overgenomen of heeft 

aangeleerd (of genetisch heeft meegekregen) van (bijvoorbeeld) zijn egoïstische moeder of 

vader, iemand wiens identiteit wordt gevormd door voorkeursrangschikking in plaats van door 

sympathie. 

Een andere vader kan juist een morele verplichting voelen om zowel hemzelf als zijn kinderen 

iets minder te laten eten om zo een arme vreemdeling te helpen. Moraliteit komt hier 

tevoorschijn omdat het helpen van een vreemde buiten de familie geen natuurlijke keuze is.  

De keuze is minder voor de hand liggend voor de vader zelf, maar de keuze kan net zo nauw 

verweven raken met zijn zelfbeeld als het verlangen om mijn gezin te voeden. Het kan een 

gewoonte voor hem worden om de vreemdeling te helpen, terwijl dit tegen de normale 

gewoonte, of de prudentie, of van het gezonde verstand ingaat: het niet vertrouwen van een 

vreemdeling.  

Morele ontwikkeling van het individu, en morele progressie als mensheid in het algemeen, is 

een zaak van het opnieuw creëren van menselijke zelfbeelden om de verscheidenheid aan 

relaties die deze beelden vormen te vergroten. Zo kan de vader zich, in een proces van 

bewustwording, doordat de vader geconfronteerd wordt met het onprettige verhaal van 

andere mensen die het slechter hebben dan hij, verplicht voelen om meer mensen dan alleen 

zijn eigen gezin te helpen. Hij kan dan de morele verplichting voelen om een vreemdeling te 

helpen. En zijn kinderen kunnen die gewoonte van hem leren. 

Als het morele proces van bewustwording ooit klaar is en iedereen lang en gelukkig leeft, dan 

zal de term moraliteit niet meer bestaan. Want er is dan geen behoefte meer aan het 

vergelijken van dat wat natuurlijk is met dat wat moreel is. Alles waar we over gediscussieerd 

hebben van wat ‘goed’ of ‘fout’ ervaren wordt, wordt dan als ‘gewoon’ beschouwd. De term 

morele verplichting wordt dan steeds minder passend bij de mate waarin we ons identificeren 

met degenen die we helpen: de mate waarin wij anderen betrekken bij ons verhaal. De mate 

waarin hun verhaal ook ons verhaal is geworden en waarbij de cirkel van de wij-groep dus 

steeds groter wordt, leidt tot morele vooruitgang. Het delen van een verhaal geeft ons de kans 

om in het proces van morele bewustwording de problemen van een ander te verbeelden. Dat 

kan weer leiden tot het aanpassen van ons zelfbeeld, onze gewoontes, om zo ons verhaal te 

herschrijven en daar steeds meer mensen bij te betrekken.  
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Het morele proces begint klein. Eerst bij onszelf, maar doordat we in contact komen met 

anderen en hun verhalen voelen, ervaren we ook het verdriet van anderen, hoewel we dat 

voor een vreemdeling in eerste instantie minder zullen voelen. De open ontmoeting met een 

vreemdeling kan ervoor zorgen dat we ons zelfbeeld willen aanpassen. Het zal voor de 

meesten vreemd zijn om eten te geven aan een vreemdeling in het verre buitenland die 

honger heeft als je het je eigen kinderen ook kan geven. Maar wanneer zowel je kinderen als 

de vreemdeling in dezelfde ruimte zitten, dan kun je je eerder verplicht voelen om het eten 

met elkaar te delen. In deze laatste situatie ontstaat er een gevoel van sympathie. Een ‘wij’-

gevoel waartoe ook de vreemdeling behoort.  

Volgens Rorty proberen pragmatisten een samenleving te creëren waarin we steeds meer 

mensen bij ‘ons’ kunnen betrekken, waarbij de verlangens, interesses en overtuigingen van 

steeds andere culturen in acht leren nemen. Zo denkt Rorty dat: 

 “that the idea of something nonhuman luring us human beings on should be replaced  with 

 the idea of getting more and more human beings into our community – of taking the needs 

 and interests and views of more and more diverse human beings into account”   

 (Rorty, 1994, p. 82).  

Morele vooruitgang is voor hem gebaseerd op een toename van sensitiviteit voor de 

verlangens van een steeds groter wordende en inclusievere samenleving. Zo kijken 

pragmatisten ook naar wetenschap. Wetenschap is niet opzoek naar een intrinsieke natuur 

die zich verstopt achter de verschijnselen en heeft niet het karakter van een zoektocht naar 

de universele God’s eye view, maar het behoort (net zoals alle andere sociale elementen in 

onze samenleving) te reageren op de zorgen van een steeds groter wordende groep. De 

zorgen van de steeds groter wordende groep worden dan verholpen door (onder andere) het 

analyseren van steeds scherpere observaties en het uitvoeren van steeds verfijndere 

experimenten. Dus pragmatisten zien morele vooruitgang als een kwestie van het kunnen 

inspelen op de behoeften van een steeds meer inclusiever wordende samenleving. Morele 

progressie is dus het steeds verder uitbreiden van sympathie. 

Echter, het gevoel van sympathie komt onderdruk te staan als we de gewoonte hebben om 

vast te houden aan de gewoontes die voortvloeien uit, of samenvallen met ons gezonde 

verstand. Ondanks dat deze gewoontes in het verleden succes geboekt hebben om problemen 

op te lossen, heeft het gezonde verstand toch ook haar grenzen. De urgentie om prudent 
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keuzes te maken, fixeert zich te veel op psychologisch aangename universele regels met de 

air van diep uitgedachte theorieën en mist daardoor de rol van een familie of community: het 

vertrouwen dat individuen in elkaar kunnen hebben. Dit vertrouwen is gebaseerd op een mate 

van sensitiviteit voor elkaars situatie en toestand, doordat bijvoorbeeld familieleden 

interesses delen. De gewoontes binnen ons gezonde verstand vormen dan een risico wanneer 

we onze oude gewoontes niet willen aanpassen om volstrekt nieuwe, hedendaagse complexe 

maatschappelijke problemen op te lossen. Dat sommige gewoontes als verstandig ervaren 

werden in het verleden, wilt niet zeggen dat deze oude gewoontes de garantie bieden om de 

problemen van vandaag op te lossen.  “Zo hebben we het altijd gedaan” vormt dan eerder een 

risico als er niet meer naar de ander geluisterd wordt. Het gevaar van het gezonde verstand is 

dat men eerder oordeelt, dan luistert.  
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Hoofdstuk 3: de paradox van het gezonde verstand  
In dit hoofdstuk analyseer ik eerst het verschil tussen mensen die volgens Rorty een ‘ironicus’ zijn en 

mensen die de gewoonte hebben ontwikkeld om vast te houden aan hun eigen ‘gezond verstand’. Om 

dit toe te lichten, zal ik het begrip ‘ironicus’ introduceren. Daarnaast zal ik beargumenteren dat we onze 

sociale instituties moeten herschrijven op zo een manier dat we onze hedendaagse complexe 

maatschappelijke uitdagingen kunnen oplossen. 

We dragen allemaal een groep woorden of een vocabulaire met ons mee dat we gebruiken 

om onze eigen handelingen en overtuigingen te rechtvaardigen. Een klein deel van het 

vocabulaire bestaat uit flexibele woorden zoals ‘waar’, ‘goed’ of ‘rechtmatig’, terwijl een 

groter gedeelte van het vocabulaire bestaat uit meer rigidere woorden, zoals ‘Engeland’,  

‘heidagen’, ‘de Universiteit’ of ‘creatief’. Zo zal ik mijn gewoonte om elke ochtend een 

boterham met ham te eten rechtvaardigen door gebruik te maken van mijn vocabulaire en zal 

iemand anders zijn of haar woorden gebruiken om kritiek te geven op mijn handeling en die 

terecht noemen. Woorden gebruiken we dus om onze geloofsovertuigingen, verwachtingen, 

lange-termijnprojecten, diepste twijfels en dergelijke te formuleren waarmee onze 

levensverhalen vertellen en ons handelen rechtvaardigen en begrijpen. Volgens Rorty vormen 

deze woorden het ‘eindvocabulaire’ van een persoon (Rorty, 2007, p. 133).  

Rorty voegt dit ‘eind’ toe, want als er getwijfeld wordt aan de rechtvaardigingskracht van deze 

woorden, dan heeft de gebruiker geen argumentatieve toevlucht meer. De gebruiker kan niet 

verder gaan met de taal dan met deze woorden. Wanneer de taal niet voldoet, dan rest er 

alleen nog maar hulpeloze passiviteit of een toevlucht tot geweld.  

Rorty beschrijft in het boek Contingentie, Ironie & Solidariteit (2007) dat iemand een ‘ironicus’ 

is als hij of zij aan de drie volgende voorwaarden voldoet: (1) de persoon heeft voortdurende 

twijfels over het eindvocabulaire dat hij of zij momenteel gebruikt, omdat hij geïmponeerd is 

door alternatieve vocabulaires van anderen, vocabulaires die als eindvocabulaires beschouwd 

worden door mensen die hij spreekt of gebruikt worden in boeken die hij leest; (2) de persoon 

realiseert zich dat een redenering, in zijn eigen huidige vocabulaire uitgedrukt, deze twijfels 

kan onderschrijven noch kan oplossen; (3) voor zover de persoon over zijn situatie filosofeert, 

gelooft hij niet dat zijn vocabulaire dichter bij de realiteit staat dan dat van anderen, of dat 

het in contact staat met een kracht buiten hemzelf. Rorty beschrijft ironici als: 
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  “personen die filosoferen zien als de keuze tussen vocabulaires noch als iets wat je doet 

 in een neutraal en universeel vocabulaire, noch als verlopend via een poging om zich 

 voorbij de verschijnselen een weg te banen naar de werkelijkheid, maar als simpelweg  het 

 uitspelen van het nieuwe vocabulaire tegen het oude vocabulaire” (Rorty, 2007, p. 134) .  

Hierbij is het nieuwe vocabulaire, het vocabulaire dat ontstaat wanneer de ironicus door 

vocabulaires van anderen verleid wordt om zijn eigen oude vocabulaire los te laten, dan wel 

aan te passen. Rorty noemt iemand een ironicus omdat hij: 

  “nooit goed in staat (is) om zichzelf serieus te nemen omdat hij er altijd van bewust is dat 

 de termen waarin hij zichzelf beschrijft onderworpen zijn aan verandering” (Rorty, 2007, p. 

 134).  

Een ironicus is dus in staat om zijn eigen vocabulaire aan te passen, als een ander vocabulaire 

van iemand anders hem weet te imponeren. Een ironicus kan zijn zelfbeeld herschrijven door 

de invloed van verhalen van anderen en zal dus een nieuw vocabulaire uitspelen tegen een 

oud vocabulaire, omdat hij weet dat zijn vocabulaire onderworpen is aan verandering.  

Lijnrecht tegenover de ironicus staat de persoon die gebruik maakt van zijn ‘gezond verstand’. 

Dit zijn mensen die volgens Rorty onderworpen zijn aan een vaste gewoonte, want het 

gezonde verstand is het “wachtwoord voor diegenen die ongedwongen alle belangrijke dingen 

beschrijven in termen van het eindvocabulaire waaraan zij en allen om hen heen gewend zijn” 

(Rorty, 2007, p. 134). Zij vinden het vanzelfsprekend dat beweringen die zijn geformuleerd in 

hun bekende eindvocabulaire voldoende zijn om de overtuigingen en handelingen van 

diegenen die alternatieve eindvocabulaires gebruiken te beschrijven en beoordelen. Dit is het 

soort personen die de gedachte aan het idee dat gewoontes en de leefwereld om ons heen 

een tijdelijk karakter hebben, heel onaangenaam vinden. Zij houden liever vast aan dat wat 

vanzelfsprekend is volgens hun eigen gezonde verstand, dat gebaseerd is op oude gewoontes 

die succesvol zijn geweest om in het verleden problemen mee op te lossen – en dus tot nu toe 

hebben gewerkt.  

Rorty stelt dat wanneer iemand met gezond verstand betwist wordt, hij eerst reageert door 

de regels van het taalspel dat hij gewend is te spelen te generaliseren en expliciteren. Als er 

geen fundering meer is voor het gezonde verstand om de argumentatieve uitdaging aan te 

gaan met een ironicus, dan ontstaat bij de persoon met het gezonde verstand de drang om 
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definities te formuleren, (bijvoorbeeld); “Wat is de definitie van rechtvaardigheid?”. 

Aanhangers van het gezonde verstand gaan ervanuit dat een term of definitie binnen hun 

eigen eindvocabulaire garandeert dat deze refereert aan iets wat een echte essentie heeft. Zij 

twijfelen niet aan deze essenties. Sterker nog, zij geloven dat er een permanente, 

onveranderbare realiteit gevonden kan worden achter de vele tijdelijke verschijnselen. De 

persoon met het gezonde verstand herbeschrijft zijn geloofsovertuigingen niet, maar 

analyseert oude(re) overtuigingen met behulp van andere oude beschrijvingen. Een nieuw 

idee wordt dan geanalyseerd en beoordeeld via beschrijvingen uit het verleden uit het 

heersende eindvocabulaire. Oftewel, de persoon met het gezond verstand vraagt zich dan af 

wat de intrinsieke natuur is van bijvoorbeeld ‘rechtvaardigheid’? En aan de hand van zijn eigen 

vanzelfsprekende vocabulaire, beoordeelt deze persoon een nieuw idee waarbij dat oordeel 

is gebaseerd op reeds beschikbare beschrijvingen uit het verleden. 

De ironicus van Rorty is daarentegen een nominalist en een historist. Hij denkt dat niets een 

intrinsieke natuur heeft. Rorty beschrijft de ironicus als iemand die denkt dat: 

  “het voorkomen van een term als ‘rechtvaardigheid’, ‘waarheid’ of ‘rationeel’ in het 

 eindvocabulaire van de dag nog geen reden is te denken dat een onderzoek naar de 

 essentie van gerechtigheid of rationaliteit je veel verder zal brengen dan de tijdelijke 

 taalspellen van je eigen tijd” (Rorty, 2007, p. 135).  

De ene taal, van bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, is dan ook niet belangrijker dan de 

andere taal. De ironicus twijfelt daarom of hij wel het juiste taalspel bezit dat past bij de tijd 

en context waarin hij leeft. Hij maakt zich zorgen of de taal die hij heeft ontwikkeld misschien 

een verkeerd soort mens van hem heeft gemaakt, omdat hij ironisch genoeg zijn eigen 

vocabulaire betwijfelt wanneer hij andere vocabulaires van anderen hoort. Voor de ironicus 

zijn er namelijk geen criteria die stellen welk vocabulaire belangrijker is dan een ander 

vocabulaire. Dus hoe meer hij gedreven wordt zich met filosofische woorden uit te spreken, 

hoe meer hij zichzelf herinnert aan de contingentie van zijn eigen bestaan. De ironicus is dan 

ook in staat om zijn zelfbeeld aan te passen, wanneer hij geïnspireerd wordt door andere 

taalspellen die hij (bijvoorbeeld) vindt in romans. Ik denk dat daarnaast ook inspiratie te 

vinden is de open ontmoeting met andere mensen. Denk bijvoorbeeld aan het idee van de 

‘human library’ waarin mensen als ‘boeken’ worden gerepresenteerd in een fysiek persoonlijk 



 

31 
 

gesprek (www.humanlibrary.org), wat geheel in lijn ligt met Rorty’s voorkeur voor het lezen 

van ‘romans’, maar waar de aanwezigheid van een persoon wordt toegevoegd.  

Het gezonde verstand en haar oude gewoontes heeft echter de bouwstenen ontwikkeld van 

de sociale instituties die we als ‘normaal’ ervaren: politie en justitie, zorg en scholen, Tweede 

kamer en gemeenteraden, etc. Het zijn deze organisaties die onze samenleving hebben 

opgebouwd om problematische contexten nu, maar vooral in het verleden, minder 

problematisch te maken en moeilijkheden op te lossen. In hoofdstuk vijf richt ik me op één zo 

een instituut, namelijk de gemeenteraad, en hoe in het licht van Dewey’s en Rorty’s ideeën, 

op lokaal niveau een globaal probleem als klimaatopwarming geadresseerd kan worden door 

dit sociaal instituut aan te passen.  

  

  

http://www.humanlibrary.org/
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Hoofdstuk 4: klimaatsolidariteit 
 

Het open gesprek is een essentieel middel om complexe maatschappelijke problemen op te lossen die 

spelen in een gemeente. Het open gesprek biedt namelijk de mogelijkheid voor een individu om zich te 

identificeren met een ander. Echter, niet elk individu zal zich gemakkelijk kunnen identificeren met een 

ander omdat de individuen verschillen in bijvoorbeeld hun religie, opvoeding, onderwijs of cultuur. Het 

open gesprek moet daarom opzoek gaan naar dezelfde onprettige ervaringen die verschillende 

buurtbewoners bezighouden. We hebben als samenleving namelijk de morele mogelijkheid om ons 

morele verlangen te voeden met de onprettige verhalen van anderen, wat ons hopelijk gevoelig maakt 

om een steeds minder wrede en meer inclusieve omgeving te creëren. Een flink aantal onprettige en 

wrede ervaringen die we kunnen delen wanneer we het open gesprek aangaan betreffen het 

opwarmende klimaat, zoals te droge akkers, te vervuilde lucht, te hoge energiegebruik, etc. Het ligt 

dan voor de hand dat we vanuit het morele verlangen naar een duurzame samenleving, de mogelijkheid 

van klimaatsolidariteit moeten stimuleren via het voeden van elkaars verbeeldingskracht.  

De ironicus is zich er altijd van bewust dat de termen waarin hij zichzelf beschrijft, 

onderworpen zijn aan veranderingen in de tijd en is iemand bij wie het een normale kwestie 

is geworden om zich met behulp van de verbeelding te identificeren met aspecten van het 

leven van anderen. De ironicus is daarmee instaat om zijn of haar eigen morele besef te 

ontwikkelen en zijn ‘circle of care’ steeds een beetje verder uit te breiden. Hij heeft een mate 

van sensitiviteit ontwikkeld waarmee hij of zij kan voelen wat de verlangens en drijfveren van 

anderen in de samenleving zijn. De ironicus voelt de morele mogelijkheid en de drang of het 

verlangen om zich solidair te voelen met andere menselijke wezens en is daarmee opzoek 

naar een inclusievere samenleving waarin we een ander menselijk wezen als ‘een van ons’ 

kunnen beschrijven. Dat kan een collega zijn, een mede-katholieker of een Limburger etc.  

Het streven om solidair te zijn wordt een morele (conditionele) norm als we merken dat 

solidariteit leidt tot een wereld die meer lijkt op de wereld die we wensen (bijvoorbeeld een 

wereld met minder leed). Dan hebben we een middel gevonden dat efficiënt en effectief is.  

Rorty beweert in Contingentie, Ironie en Solidariteit (2007) dat “de contrasterende kracht van 

‘ons’, typerend genoeg, zit in het contrast dat het vormt met ‘zij’, dat ook bestaat uit mensen 

– het verkeerde soort mensen” (Rorty, 2007, p. 277). Als we een moreel verlangen ervaren 

om ons solidair te voelen met andere menselijke wezens, dan is de ‘wij-intentie’ het 

fundament van solidariteit. Rorty geeft als voorbeeld dat wanneer iemand een ander in 
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bescherming neemt, die persoon dat niet doet omdat hij of zij medemens is, maar 

voornamelijk om meer bepalende argumenten zoals ‘hij is ook een medeburger van Tilburg’ 

of ‘zij is ook lid van dezelfde vakbond’.  

Het is gemakkelijker om je te identificeren met je collega die je dagelijks ontmoet en hetzelfde 

werk doet, dan een medemens die je niet kent. Rorty schrijft dat “ons gevoel van solidariteit 

het sterkste is wanneer we over diegenen met wie we ons solidair verklaren denken als ‘een 

van ons’, waarbij ‘ons’ verwijst naar een groep mensen die kleiner en lokaler is dan het 

menselijk ras. Daarom is ‘omdat zij een menselijk wezen is’ een zwakke, weinig overtuigende 

verklaring van een genereuze daad” (Rorty, 2007, p. 278). Vanuit een (christelijk) universeel 

standpunt is deze neiging om je meer verwant te voelen met diegene met wie je je in je 

verbeelding gemakkelijker kunt identificeren afkeurenswaardig. Zo ben je volgens christenen 

niet heilig zolang je je sterker verplicht voelt tegenover het ene kind van God dan tegenover 

het andere; uit universeel principe dienen individuele verschillen vermeden te worden en 

contexten irrelevant te zijn.   

Kant gaf daar een net andere draai aan. Hij vertelt ons dat een handeling betreffende een 

andere persoon alleen telt als een moreel goede daad als die persoon enkel en alleen gedacht 

is als een rationeel wezen. Als we de (christelijk) universele of kantiaanse taal gebruiken 

kunnen we het gevoel hebben dat het moreel gezien vreemd is om meer bezorgd te zijn voor 

de gezondheid van mijn buurman die het coronavirus heeft opgelopen, dan het aantal 

medemensen die met het coronavirus op de IC-bedden zijn beland. Ons gevoel zegt anders. 

Rorty argumenteert dat zijn positie met zich mee brengt “dat gevoelens van solidariteit 

noodzakelijk een kwestie zijn van welke gelijkheden en welke ongelijkheden er voor ons 

treffend uitspringen, en dat die treffendheid een functie is van een historisch contigent 

eindvocabulaire” (Rorty, 2007, p. 279). Daarmee geeft Rorty aan dat zijn positie niet 

verenigbaar is met de drang om altijd te proberen ons begrip van ‘wij’ uit te breiden naar 

mensen over wie we eerder dachten als ‘zij’. Sterker nog, er lijkt altijd een ‘zij’ te moeten 

blijven om over een ‘wij’ te kunnen spreken. Daarbij moet wel gesteld worden dat Rorty 

gelooft in morele vooruitgang die zich richt op een wereld met minder leed via een groter 

wordende menselijke solidariteit door in gesprek te gaan met elkaar en de verschillen tussen 

en gelijkheden van elkaar te voelen. Het is mogelijk dat er verschillen blijven bestaan tussen 

groepen van ‘wij’ en ‘zij’ die als onbelangrijk beschouwd worden simpelweg doordat dit 
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contingente verschillen zijn in stam, religie of gewoontes etc. Maar er kunnen ook 

overeenkomsten ontdekt worden die betrekking hebben op pijn en vernedering of het feit dat 

iemand niet volwaardig kan deelnemen aan een samenleving. Bij zulke overeenkomsten 

ervaren we het vermogen om te denken en te voelen dat zulke mensen vallen onder de 

reikwijdte van ‘ons’, ook al verschillen ze van onszelf – als we ons kunnen voorstellen hoe zo’n 

wereld er dan uit ziet en als die wereld beter voelt, komen we in actie.  

Rorty claimt daarom dat “gedetailleerde beschrijvingen van verschillende varianten van pijn 

en vernedering (bijvoorbeeld in romans of etnografische beschrijvingen) meer dan filosofische 

of religieuze verhandelingen de voornaamste bijdrage vormen van de moderne intellectueel 

aan de morele vooruitgang” (Rorty, 2007, p. 280). Romans zijn voor Rorty de 

inspiratiebronnen voor de ironicus om zijn of haar morele verbeeldingskracht te vergroten.  

Ik volg Rorty daarin, maar voeg daaraan toe dat het open gesprek tussen ‘wij’ en ‘zij’ net zo 

een grote rol speelt. De gewoontes die wij hebben aangeleerd vloeien voort uit ervaringen die 

wij hebben gehad. Een nieuwe ervaring die ontstaat door een veranderende fysieke omgeving, 

door verhalen, en door de gesprekken die we voeren met medeburgers van de stad of een 

buurt, kan (irritant) onprettig aanvoelen en zet ons in beweging. Wellicht dat bepaalde 

ervaringen van anderen in het open gesprek als onbelangrijk beschouwd worden, maar uit de 

gesprekken zullen ook overeenkomsten naar voren komen. Wij ervaren (bijvoorbeeld) 

wateroverlast gezamenlijk als onprettig. De boer, de bejaarde, de huurder, de invalide: als we 

kunnen voelen wat zij als leed voelen, dan zet het ons in beweging. Dan hebben we 

klaarblijkelijk  een mogelijkheid de reikwijdte van ons morele besef te vergroten door ons 

solidair te voelen met andere mensen die getroffen worden door de veranderende natuurlijke 

condities van Gaia. We staan daarom oog in oog met Gaia, de Aarde, ‘moeder van het leven’. 

We staan oog in oog met Gaia om te beseffen dat we onze sociale gewoontes niet alleen voor 

onszelf veranderen, maar vanwege een overeengekomen gezamenlijke doelstelling die we 

kennelijk delen met onze buurman en buurvrouw – en daarom helpen we ze. Het is in die zin 

onze morele ‘verplichting’ om in ons tijdsbestek klimaatsolidair te worden met anderen, als 

we merken dat dit de wereld in onze ogen in de wenselijke richting beweegt.  
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Hoofdstuk 5: lokale verbeeldingskracht 
 

De gemeenteraad staat (o.a.) voor de uitdaging om het complexe maatschappelijke probleem van 

klimaatverandering aan te pakken op lokaal politiek niveau. Als we merken dat het stimuleren van de 

verbeeldingskracht ons helpt om de wereld te realiseren die we wensen, dan hebben de leden van de 

gemeenteraad mijns inziens de morele ‘verplichting’ om zichzelf te herschrijven op zo een manier dat 

het past bij het verbreden van het onderlinge morele besef van politici en burgers. Om de 

klimaatsolidaire houding te creëren in een gemeente hebben we het open gesprek nodig. Een houding 

die ons in staat stelt om ons met behulp van de verbeeldingskracht te identificeren met de details van 

het leven van anderen waarin we overeenkomsten en verschillen op hoofdlijnen kunnen vinden die we 

als prettig of onprettig ervaren. Om die verbeeldingskracht te stimuleren moeten gemeenteraadsleden 

en leden van het college van burgemeester en wethouders op de juiste manier een gezamenlijke visie 

voorstellen binnen de gemeenteraad. Een gezamenlijke politieke visie waarbinnen andere vormen van 

externe participatie (burgerberaden, motiemarkten, etc.) hun bijdrage kunnen leveren.  Ik bespreek in 

dit hoofdstuk niet de externe vormen van participatie, maar juist een perspectief om een verandering 

van binnenuit de organisatie te bewerkstelligen die uitmondt in een herschrijving van de 

gemeentepraktijk. In dit geval bedoel ik dan een herschrijving van een praktijk die door oude gewoonte 

van de lokale politiek gezien wordt vanuit een coalitie-oppositiestructuur. Die coalitie-

oppositiestructuur biedt te weinig ruimte voor het open gesprek om complexe maatschappelijke 

problemen op te lossen door een beroep te doen op het gevoel van solidariteit. Het open gesprek wordt 

in een coalitie-oppositiestructuur immers zeer beperkt tot alleen de eigen coalitie of eigen fractie. 

Momenteel vindt er een ontwikkeling plaats binnen gemeenteraden in Nederland, waarbij zij 

op zoek zijn naar een nieuwe vorm van lokale democratie. Van Kalken e.a. beschrijft in Een 

Routekaart voor Raadsakkoorden (2021) dat “een toenemend aantal gemeenteraden op zoek 

is naar doorbreking van het klassieke patroon” (p. 1). Daarmee bedoelt ze het patroon van het 

vormen van een coalitie tegenover een oppositie binnen de gemeenteraad. Een van de 

voorgestelde vernieuwingen in Nederland heet het raadsakkoord.  

 Volgens het onderzoek van Van Kalken e.a. werkten 22 gemeenten in 2014 met wat zij een 

raadsakkoord noemden. Dit aantal nam toe naar 56 in 2018 (19% van alle gemeenten in 

Nederland) en met de opkomst van de lokale verkiezingen in 2022 wordt verwacht dat deze 

trend zich gaat doorzetten.   
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De ontwikkeling van de klassieke structuur naar raadsakkoorden is te plaatsen in een breder 

discours over vernieuwingen van de democratie. Denk maar aan andere vormen van 

participatie als burgerberaden, motiemarkten of referenda. Zo staat David van Reybrouck 

bekend om de ontwikkeling van het burgerberaad klimaatcrisis en stelt hij in een interview in 

Buitenhof dat “democratie draait om het delen van waarden” (Buitenhof, 2020).  Echter 

hebben deze vormen gemeen dat ze buiten het democratische machtssysteem georganiseerd 

worden (ze hebben immers geen beslissingsrecht). Van Kalken e.a. noemt dit ook 

“vernieuwing buitenom, waarbij de traditionele gemeenteraad geflankeerd of volgens 

sommigen zelfs gepasseerd moet worden door alternatieve vormen voor lokale – vaak 

participatieve – democratie” (Kalken e.a., 2021, p. 2). Raadsakkoorden worden niet ‘buitenom’ 

gevormd, maar zorgen er voor dat representatieve democratie binnen het systeem een 

andere vorm krijgt. Raadsakkoorden zijn veranderingen van ‘binnenuit’. Het is een 

experimentele met de verbeelding over het veranderen van het hart van de lokale democratie.  

Er zijn verschillende variaties op het begrip ‘raadsakkoord’ waarmee de laatste tijd 

geëxperimenteerd is. Echter, de basis van een raadsakkoord blijft hetzelfde: de gehele raad 

sluit een akkoord en bepaalt gezamenlijk de agenda voor de komende jaren. In het onderzoek 

van Van Kalken e.a. worden verschillende varianten van politieke samenwerkingen 

beschreven. Om de varianten inzichtelijk te maken, hebben de onderzoekers een model 

gemaakt dat bestaat uit vier kwadranten. In onderstaande afbeelding is het kwadrantenmodel 

te zien: 
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De kwadranten I en III bovenin het kwadrantenmodel gaan uit van een vaste (minimale) 

coalitie als college vorming en/of een coalitie die een agenda programma vaststelt. Onderin 

het schema, de kwadranten II en IV staan politieke samenwerkingen waarin een bredere 

samenwerkingsverband het college en/of het inhoudelijke programma vormt. Tussen de 

verschillende kwadranten zijn combinaties mogelijk, maar er wordt volgens Van Kalken e.d. 

gesproken over een raadsakkoord als een politieke samenwerking in ieder geval deels 

kwadrant II of IV scoort, want voor een raadsakkoord is raadsbrede samenwerking nodig. Zo 

kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan het idee dat de grootste partijen wethouders 

voordragen, maar dat het programma vastgesteld wordt door de gehele raad. Wat de 

verschillende varianten precies inhouden, en hoe de evaluatie over raadsakkoorden met 

raadsleden heeft plaatsgevonden, is terug te lezen in het onderzoek van Van Kalken e.a. 

In de praktijk  
Het verschil tussen een coalitieakkoord en een raadsakkoord is in de praktijk te zien in de 

detaillering van het akkoord. Zo kan een coalitieakkoord met uitvoeringsprogramma heel 

specifiek omschrijven dat er voor het onderwerp ‘inclusiviteit’ (bijvoorbeeld) een 

kansengelijkheidsplan opgericht moet worden in het eerste kwartaal van 2019. Daarmee 

sturen de coalitiepartners op de resultaten die zij willen bereiken. Een raadsakkoord kijkt 

eerder naar de overeenkomsten op hoofdlijnen tussen politieke partijen. Als er dan over het 
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thema inclusiviteit gesproken wordt, dan blijven de gestelde richtlijnen flexibel. En kan het 

debat, met eventuele inspraak en andere vormen van externe participatie, vormgeven aan 

‘hoe’ het thema ‘inclusiviteit vorm krijgt. In de gemeente Weert is de afgelopen jaren 

gedebatteerd over een ‘openbaar toilet’. Dit onderwerp stond niet in het beleidsprogramma 

van 2018 – 2022, maar doordat partijen met elkaar in gesprek zijn gegaan (ook buiten hun 

eigen fractie), heeft de meerderheid van de gemeenteraad uiteindelijk toch besloten om een 

openbaar toilet te realiseren in de binnenstad van Weert. Binnen dit debat stond het thema 

‘een inclusieve binnenstad’ centraal en werd een op hoofdlijn afgesproken onderwerp 

geconcretiseerd in de praktijk, zodat de gemeente meer mogelijkheden biedt aan mensen om 

volwaardig deel te nemen aan het stadsleven. 

Resultaten raadsakkoorden 
Via de Vereniging van Raadsleden hebben Van Kalken e.a. een evaluatie gehouden onder 

raadsleden van gemeenten die in de periode van 2014 – 2018 hebben gewerkt met een 

raadsakkoord, of die in de huidige periode van 2018 – 2022 werken met een raadsakkoord. 

De enquête van Van Kalken e.a. bestond uit een vijftal open vragen en was vooral gericht op 

de ervaringen, indrukken en lessen van de raadsleden. 165 raadsleden vulden de enquête in 

en door middel van een tekstanalyse zijn de meest voorkomende woorden opgeteld. Uit de 

evaluatie zijn resultaten naar voren gekomen die passen bij het idee van het open gesprek: 

het open gesprek als manier om als groep van mensen met op het eerste gezicht verschillende 

voorkeuren toch tot een aanpak van maatschappelijke complexe problemen te komen. Ik zal 

hier de drie belangrijkste resultaten bespreken en per resultaat zal ik terugkoppelen waarom 

dat past bij het Deweyiaans/Rortiaans stellen van gezamenlijke doelen voor onze stadse 

samenleving op zo een manier dat elke burger volwaardig kan deelnemen aan het realiseren 

van die doelen. 
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Geen coalitie-oppositie 

De meeste genoemde positieve ervaring met het werken van raadsakkoorden is het 

overwinnen van de traditionele gewoonte te spreken over en te denken in termen van 

oppositie en coalitie. Zo blijkt uit de evaluatie dat een raadsakkoord niet meer zorgt voor ‘twee 

kampen’ en wordt iedereen in potentie betrokken. Er is door een raadsakkoord ruimte voor 

wisselende meerderheden en raadsleden zoeken per onderwerp naar oplossingen voor 

problemen. Dat heeft volgens de respondenten het voordeel dat ze zich meer betrokken 

voelen, ze zich meer actief en constructief kunnen tonen, en dat ze zich minder geforceerd 

voelen om het met andere partijen ‘oneens’ te zijn.  

Het raadsakkoord heeft dan het voordeel dat raadsleden zich meer betrokken voelen bij de 

besluitvorming, waardoor raadsleden de ruimte krijgen om ‘het veld’ in te gaan om onprettige 

ervaringen van burgers te bespreken. Ik kom hier dadelijk op terug.  

Een gezamenlijke ambitie 

Een ander positief punt dat uit de evaluatie naar voren is gekomen is de toegenomen 

bereidheid om te komen tot een gezamenlijk ambitie. Daarmee bedoelt Van Kalken e.a. “het 

gezamenlijk schetsen en uitvoeren van politieke prioriteiten en doelen” (Kalken e.a., 2021, p. 

17). In veel raadsakkoorden spreken partijen raadsbreed gemeenschappelijk gevoelde 

politieke doelen af. Dat zijn doelen die op hoofdlijnen weergegeven worden en daardoor gaat 

het minder over de micro-doelen. Er is daardoor meer ruimte voor visie en vergezichten, 

waardoor het raadsakkoord een programma wordt op hoofdlijnen, waarbinnen nog ruimte is 

voor discussie over de precieze invulling daarvan. In hoofdlijnen staat er wat we willen 

bereiken maar over hoe we dat willen bereiken, daarover kan de gemeenteraad het debat 

voeren. Respondenten geven ook aan dat er meer commitment wordt ervaren bij een 

raadsakkoord, want het is immers een gezamenlijk gesloten akkoord. En er ontstaan minder 

‘stoeptegelsoverleggen’, een andere term voor politiek geneuzel over kleine imperfecte zaken 

die niks veranderen aan een toekomstvisie van de gemeenteraad.  

Het stellen van een gezamenlijke doel bij het oplossen van een complex maatschappelijk 

probleem is essentieel. Ook biedt een raadsakkoord, dat zich meer richt op hoofdlijnen, ruimte 

om externe participatieve vormen als een burgerberaad of motiemarkt te betrekken bij de 

planvorming van het gezamenlijke doel. Er is dan ruimte voor het open gesprek tussen 
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verschillende bevolkingsgroepen en biedt daarmee de mogelijkheid om ons morele besef te 

vergroten, zoals Rorty voorstelt.  

Burgers betrekken en vertrouwen geven aan het politieke proces 

Een ander belangrijk positief punt is volgens de respondenten dat het raadsakkoord een 

betere plek geeft aan het betrekken van burgers bij het politieke proces. Burgers kunnen 

voortdurend hun inbreng leveren op thema’s die belangrijk zijn voor hen. Dit in tegenstelling 

tot een coalitieakkoord waar al vaak in detail bepaald is hoe er invulling gegeven wordt aan 

de plannen voor de komende jaren. Het raadsakkoord geeft richting aan thema’s waar de raad 

mee aan de slag wil en inwoners kunnen gaande het proces meepraten over hoe er precies 

invulling gegeven moet worden aan die thema’s. Een respondent geeft aan dat “het 

raadsakkoord als een afspraak met de samenleving kan gezien worden” (Kalken e.a, 2021, p. 

19). Ondanks dat een raadslid het mandaat van haar stemmers krijgt om vier jaar aan de slag 

te gaan als raadslid, zien we toch dat burgers na de verkiezingen minder betrokken worden 

bij de lokale politiek. Doordat partijen met een raadsakkoord op zoek gaan naar wat mensen 

bindt, zowel tussen partijen als externe groepen die participeren, en daardoor meer oog 

hebben voor het algemeen belang, denken respondenten dat het vertrouwen van de burger 

in de lokale politiek wordt verbeterd als een raadsakkoord de ruimte biedt voor bijvoorbeeld 

een burgerberaad, waarnaar daadwerkelijk wordt geluisterd in een open gesprek.  

Connectie met de theorie van Rorty 
Uit de resultaten van de evaluatie van Van Kalken e.a. komt naar voren dat het raadsakkoord 

zoekt naar de overeenkomsten (op hoofdlijnen) tussen politieke partijen. Dit past bij de wij-

intentie van het solidariteitsgevoel van Rorty dat ik uitgelegd heb in hoofdstuk vier. Ook komt 

er naar voren dat de gezamenlijke ambitie van de gemeenteraad zorgt voor meer ‘veldwerk’. 

Een raadsakkoord kan een connectie maken met de leefwereld van de burgers, de directe 

ervaringen die soms als prettig of onprettig ervaren worden, en biedt dan ook ruimte om meer 

partijen (dorpsraad, voetbalclub, middenstand, etc.) te betrekken bij het politieke proces. Als 

we (hopelijk) een gezamenlijk doel kunnen stellen dat betrekking heeft op het verminderen 

van pijn en vernedering waarbij we streven naar (bijvoorbeeld) het doel dat iedereen de kans 

heeft om volwaardig deel te nemen aan de samenleving, dan zou het een morele ‘verplichting’ 

van de gemeenteraad zijn om solidair te zijn met elkaar, zodra we merken dat die solidaire 

houding werkt. Het is dan onze taak om de gemeenteraad, die in het verleden met succes is 
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gebouwd en onderdeel is geworden van ons gezonde verstand, te herschrijven. Binnen de 

kaders van dit verslag, en de complexe maatschappelijke uitdaging omtrent 

klimaatverandering, zou dat dus betekenen dat we als gemeenteraad klimaatsolidair zouden 

moeten worden.   
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Conclusie 
De complexe maatschappelijke vraagstukken zijn te ingewikkeld om alleen vanuit de 

gemeenteraad op te lossen. Daarnaast maakt de kloof tussen burger en lokale politicus – en 

burgers onderling – het ingewikkelder om gezamenlijke doelen te stellen voor de gemeente 

en de complexe vraagstukken te prioriteren. De gewoonte om vast te houden aan onze eigen 

bagage van oordelen, iets dat ik het gezonde verstand heb genoemd, is hierin niet voldoende 

om de problemen als klimaatverandering aan te pakken. Deze problematiek leidde mij ertoe 

om de vraag te stellen: wat kunnen we als gemeenteraad doen om deze grote en complexe 

maatschappelijke vraagstukken vorm te geven, binnen de democratische besluitvorming van 

de gemeenteraad? 

We hebben een vaste set aan gewoontes ontwikkeld waarmee we onprettig ervaarde situaties 

in het verleden hebben opgelost. Maar aangezien de omgeving om ons heen continue 

verandert, kunnen de gewoontes die we aangeleerd hebben juist in conflict komen met de 

veranderende omgeving om ons heen. Het is voor ons gemakkelijker om onze ‘oude’ 

gewoontes vast te houden, in plaats van dat we nieuwe gewoontes aanleren en ons zelfbeeld 

aanpassen. Maar het vasthouden van een set van ‘oude‘ gewoontes, ondanks dat een 

probleem in een bepaalde context als onprettig ervan wordt, is een vorm van risicovol gedrag 

aangezien de problemen op deze manier blijven bestaan of zelfs verergeren. 

De ontmoeting tussen mensen brengt met zich mee dat we elkaars problemen kunnen voelen. 

Dat kan ertoe leiden dat ik mijn set aan gewoontes aanpas en mijn morele besef vergroot. 

Morele vooruitgang is gebaseerd op een toename van sensitiviteit voor de verlangens binnen 

een steeds groter wordende en inclusievere samenleving. Dat betekent dus dat we morele 

vooruitgang opvatten als een kwestie van continue inspelen op de behoeften van een steeds 

meer inclusiever wordende samenleving. Hierbij speelt de open ontmoeting een belangrijke 

rol, want dan kunnen we elkaars onprettige problemen voelen en komen we in actie.  

Aangezien we allemaal een vocabulaire hebben waarmee we onze eigen overtuigingen 

rechtvaardigen, is het van belang dat wanneer we nieuwe problemen ervaren onszelf kunnen 

laten imponeren door de verhalen van anderen.  Een ironicus kan zijn zelfbeeld herschrijven 

door de invloed van verhalen van anderen en is in staat om een nieuw vocabulaire uit te spelen 

tegen een oud vocabulaire, omdat hij weet dat zijn vocabulaire onderworpen is aan 

verandering.  
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Het open gesprek draagt bij aan het solidariteitsgevoel, Het is gemakkelijk om je in zo een 

open gesprek te identificeren met je collega, vriend of familielid. Echter, hoewel het niet altijd 

mogelijk is om je via een wij-intentie solidair te voelen met iemand anders (het is immers 

mogelijk dat er grote gevoelde verschillen blijven bestaan tussen ‘ons’ en ‘zij’), kunnen er ook 

voldoende overeenkomsten zijn die betrekking hebben op pijn en vernedering of het feit dat 

iemand niet de kans heeft volwaardig deel te nemen aan een samenleving. Bij zulke gevoelde 

overeenkomsten hebben we het empathische vermogen om te voelen dat zulke mensen 

vallen onder de reikwijdte van ‘ons’, ook al verschillen ze van onszelf.  

Als we onze democratische besluitvorming willen aanpassen om complexe maatschappelijke 

problemen op te lossen, dan zullen we als politici in gesprek moeten gaan met meer mensen 

dan alleen onze fractiegenoten of coalitiepartners. De resultaten van Van Kalken ed. laten zien 

dat een raadsakkoord het opengesprek tussen politieke partijen, maar ook tussen politici en 

burgers en eventuele andere, externe participatieve groepen, stimuleert. Het raadsakkoord 

biedt dus ruimte om in het geval van klimaatopwarming klimaatsolidariteit te creëren – juist 

ook op lokaal niveau, omdat we ons (hopelijk) beter (en gemakkelijker) kunnen identificeren 

met de verhalen van anderen die de negatieve gevolgen van Gaia ervaren. Als we  een 

gezamenlijk doel willen stellen om (hopelijk) eenzelfde soort wereld te willen: een wereld met 

(bijvoorbeeld) minder wreedheid en een samenleving waar we (bijvoorbeeld) allemaal de kans 

krijgen om volwaardig aan deel te kunnen nemen, omdat we hebben gemerkt dat het werkt, 

dan is het een morele ‘verplichting’ voor de gemeenteraadsleden om onze gewoonte van 

coalitie-oppositiestructuur binnen de gemeenteraad te herschrijven in de nieuwe termen van 

het raadsakkoord.  
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