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De ‘Gutmensch’, een modewoord, maar wat betekent het? 
Het woord Gutmensch (‘een goede mens’) wordt vandaag 
vooral gehanteerd door politici van de rechterzijde die de 
goede mens die wil zorgen voor de vluchtelingen of voor de 

zwakken afschilderen als naïevelingen. Meer nog, ze worden verweten 
te pochen met hun hoog ethisch gehalte terwijl ze in feite de zaken on-
mogelijk maken. Want volgens diezelfde politici gaat het er nu eenmaal 
hard aan toe in de wereld en is het onmogelijk alle vluchtelingen op te 
nemen; ‘Gutmenschen’ worden dan ook verweten niet te weten hoe de 
wereld in elkaar zit. Ze zouden dus tegelijkertijd naïef zijn en denken dat 
ze beter zijn dan de anderen. Je krijgt daardoor iets paradoxaals: goede 
mensen worden weggezet als mensen die de zaken verknoeien. Ngo’s, 
AZG, mensen die vluchtelingen opvangen, zouden zorgen voor een aan-
zuigeffect. De zogenaamd goede mensen maken de zaak uiteindelijk 
veel slechter. Dat wordt de toonaangevende interpretatie in rechtse krin-
gen. In Duitsland haalt de AFD nu ook 12 à 13%: Merkels uitspraak ‘wir 
schaffen das’ wordt tegen die achtergrond geïnterpreteerd als de naïeve 
uitspraak van een ‘Gutmensch’. 

levensBeschoUwinG
in de politiek:  
remmer 
oF stimUlator?
GedachtenwisselinG met GUido vanheeswijck 
(hooGleraar FilosoFie Ua) Bij democratie, 
taal, de GUtmensch en sociale BeweGinGen.
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hoe komt het dat velen Goede mensen als naïevelinGen oF als 
wereldvreemden Zien die vooral overtUiGd Zijn van hUn eiGen 
ethisch Gelijk? 
In onze cultuur vond er een verschuiving plaats van wat wij onder goed 
verstaan. In de diepte draait dit rond een verschuiving van ons mens-
beeld. De Europeanen komen vanuit een Christelijke achtergrond. Nietz-
sche poneert dat het christendom de betekenis van ‘goed’ drastisch ver-
anderd heeft. Initieel was het begrip ‘goed’ een natuurlijke eigenschap: je 
bent bijvoorbeeld goed of slecht in het voetballen. Of je bent goed of 
slecht in het studeren: dat is een natuurlijke gave of talent. En iemand die 
goed is, is beter dan iemand die slecht is. Nietzsche stelt echter dat het 
christendom de betekenis van goed veranderde en de tegenstelling intro-
duceerde tussen ‘ethisch goed’ en ‘ethisch kwaad’. Het goede wordt nu 
tegenover het kwade gezet en het kwaad doe je wanneer je met de zwak-
keren geen rekening houdt. Goed ben je wanneer je wel rekening houdt 
met de zwakkeren of met diegene die minder getalenteerd is. Die christe-
lijke opvatting, die later ook een humanistische opvatting werd, is in onze 
cultuur heel sterk binnengekomen. Zo kreeg ‘goed’ gaandeweg niet meer 
de natuurlijke betekenis van ‘talent’ maar een ethische betekenis: iemand 
die zich voor de zwakken inzet. Nietzsche stelt terecht dar dit een omke-
ring van de natuurlijke waarden is. Het wordt: ‘zalig de zachtmoedigen’ en 
niet: ‘zalig de assertieven’. Die omkering gaat ook gepaard met een 
ethisch bezwaar tegen het vergroten van rijkdom. Maar het is een omke-
ring die volgens Nietzsche een soort van leugen is die onze cultuur be-
hekst. Ze zou teweeggebracht zijn door de zwakkeren, de minder getalen-
teerden, die jaloers zouden zijn en wraak willen nemen op de meer 
getalenteerden en daarvoor een andere tactiek toepassen. Een tactiek 
van roddel: ‘die denkt alleen maar aan rijkdom’, ‘die wil alleen maar zich-
zelf naar boven halen’, enz., in die mate dat iemand die denkt beter te zijn 
dan de andere, met de vinger wordt gewezen. Zo wordt de zwakke op 
hetzelfde niveau gebracht als de sterke, wat volgens Nietzsche een leu-
gen is die voortkomt uit ressentiment, ingehouden wrok, wraak. 

We kunnen dit doortrekken naar het niveau van de dagjespolitiek: de 
NV-A gaat in tegen de CD&V, Wouter Beke antwoordt op de Wever en 
terug. Die reacties van politici zijn een symptoom van een dieperlig-
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gende evolutie, van wat we verstaan onder goed zijn. De idee van de 
‘goede mens’, die een eeuwenlange Europese traditie heeft, komt nu 
onder druk te staan vanuit een neoliberale visie die “de hardwerkende 
Vlaming” wil belonen die voor zichzelf kan instaan. In de diepte draait 
ook heel het debat rond de ‘Gutmensch’ daarover.

De boze burger: ressentiment als oorsprong voor onze zieke democratie? 
Panhkrai Mishra en vele andere auteurs schrijven over de Januskop van 
de democratie. In een democratie heb je principieel gelijke kansen voor 
iedereen, wat op zich een heel goede zaak is. Een klassieke samenleving 
in Europa bracht vroeger geen gelijke kansen voor iedereen, je had hië-
rarchische tussenschotten. Als je van adel of een man was had je meer 
kansen op de arbeidsmarkt of in het publieke leven. Wij hebben die 
tussenschotten in theorie proberen weg te krijgen. In principe krijgt ie-
dereen nu gelijke kansen; maar het gevolg is natuurlijk dat je nog altijd 
mensen hebt die getalenteerder zijn dan anderen en dat wanneer je het 
haalt, je bij de ‘winners’ hoort. Dat is dan je eigen verdienste. Het na-
deel is dat wanneer je bij de losers hoort, dat ook je eigen verdienste is. 
Want je kreeg toch alle kansen. Daardoor stijgt het frustratiegehalte 
enorm. In een hiërarchisch opgebouwde samenleving wist je op voor-
hand dat je niet bij de adel hoorde en droomde je er dus ook niet van 
hoge titels in de wacht te slepen. In de sportwereld gaat het er vandaag 
ook nog heel hiërarchisch aan toe: als je in vierde provinciaalse speelt, 
dan besef je dat je nooit voor de nationale ploeg gaat spelen maar dat 
maakt je dan ook niet ongelukkig. 

In een samenleving waar iedereen gelijke kansen heeft, heeft iedereen 
echter ook dezelfde dromen. En voor de meeste mensen komen die 
natuurlijk niet uit. Waardoor de frustratie groeit. Zeker in de huidige 
democratie, met de technologische hulpmiddelen die dat nog verster-
ken: iedereen is gevoelig voor wat anderen over hen denken, hoe ze 
overkomen bij anderen; kijk naar de profielfoto’s op Instagram. Toch 
komen de meesten van de mensen niet terecht in die droomwereld: er 
is maar een kleine minderheid van mensen die heel mooi zijn, of heel 
intelligent, of heel sportief, of heel rijk. En daardoor krijg je de ‘frustratie 
burger’. 
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de FrUstratie BUrGer als kind van onZe 
‘kansenmaatschappij’
Het groter worden van frustratie is een typisch 
hedendaags verschijnsel. Een verschijnsel waar 
ook zinverlies mee verbonden is. Hoe kan de 
Vlaming van nu toch ongelukkig zijn, vraag je je 
op het eerste gezicht af. Als je zijn/haar situatie 
vergelijkt met die van zijn overgrootouders die 
veel minder hadden, moet toch bijna elke Vla-
ming gelukkig zijn? Maar geluk is niet alleen een 
economische kwestie, het is ook een psycholo-
gische, symbolische problematiek. Romantici 

poneren dat het kapotslaan van die vroegere hiërarchieën ook gepaard 
ging met een ‘onttovering’: er zit geen diepe betekenis meer in de wer-
kelijkheid; die maak je nu zelf: de enige die nog betekenis kan geven aan 
de dingen is de mens zelf. Maar de Romantici zeggen: dat werkt ver-
vreemdend, mensen worden daar ongelukkig en verliezen ook sociale 
verbanden. Je hebt  nu de ‘booming’  van psychische onrust en een 
verklaring daarvoor is dat we nu zelf verantwoordelijk zijn voor alles wat 
we zelf kiezen Dit creëert en versterkt juist het verschil tussen de zoge-
naamde ‘winners’ en ‘losers”. En de ‘winner takes it all’. Daarenboven 
kan je niet meer zeggen dat je de kans niet had: je had alle kansen maar 
je hebt ze niet genomen. Deze gedachte zien we ook in die hele neolibe-
rale visie, van de hardwerkende Vlaming die het verdient. Of als je in de 
werkloosheid zit, zal het wel je eigen schuld zijn. De Gutmensch zal 
zeggen, laten we eens zoeken naar de reden waarom iemand werkloos 
is, laten we naar zijn/haar kwetsbaarheid kijken. Diegene die de Gut-
mensch als Gutmensch brandmerkt zal dit veroordelen als gepamper en 
aansporen tot harde maatregelen. Dat zie je vandaag dus ook vertaald in 
de verschillende visies van politici.

de staat van de democratie vandaaG: evolUtie naar een deliBera-
tieve democratie?
Vandaag lijkt de representatieve democratie zichzelf meer en meer ach-
terhaald te hebben en wordt het stilaan tijd voor een overgang naar een 
deliberatieve democratie. Maar democratie is een veelkleurig concept. 

de idee van de ‘goede mens’, die 
een eeuwenlange europese traditie 
heeft, komt nu onder druk te staan 
vanuit een neoliberale visie die 
“de hardwerkende vlaming” wil 
belonen die voor zichzelf kan 
instaan. in de diepte draait ook 
heel het debat rond de ‘Gutmensch’ 
daarover.
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Ik benadruk graag het onderscheid tussen een procedurele en een sub-
stantiële democratie. Het klassieke voorbeeld hiervoor was Koning Bou-
dewijn en zijn weigering in 1993 van de abortuswetgeving. De procedu-
rele democratie zegt dat 50,1 % wint, dus 49,9 %verliest. Maar het kan 
best zijn dat 49,9 % gelijk heeft en 50,1% niet. Dat was het aanvoelen 
van Boudewijn. Anderen zullen zeggen dat het een fout aanvoelen was. 
Een ander voorbeeld is het Vlaams Belang dat in 1993 procedureel de 
grootste partij in Antwerpen was: procedureel democratisch gezien was 
er dus geen enkel probleem. Maar substantieel wel: ze weigerden een 
aantal uitgangspunten die inherent zijn aan de democratie te aanvaar-
den, bijvoorbeeld geen rassendiscriminatie. Dat creëert een botsing van 
inhoud (substantie) met procedure. Onze samenleving neigt naar een 
heel sterke procedurele democratie. Er zijn een aantal grondprincipes 
die we moeten verdedigen maar als je substantieel gaat kijken naar die 
grondprincipes, verdedigen we die niet altijd. Daar heb je al die span-
ning van procedureel versus substantieel. 

Die spanning is er omdat de democratie gebouwd is op de algemene wil 
van het volk. Als een verkozene de helft van de algemene wil van het volk 
kan winnen, komt die aan de macht. Hitler is zo aan de macht gekomen 
met 34%; toch stellen wij nu, terecht, dat het nazi regime een onethisch 
regime was dat nooit aan de macht had mogen komen. Er bestaan ver-
schillende andere problemen duiken op bij deze representatieve vorm van 
democratie. Zoals het feit dat deze geëvolueerd is naar een partijendemo-
cratie. Een ander probleem is dan de onmacht van het parlement: al de-
cennia lang stemmen de parlementairen van de meerderheidspartijen 
voor de regering en de parlementairen van de oppositie tegen de regering. 
De uitvoerende macht bepaalt in de feiten dus alles voor vier/vijf jaar. 
Daarnaast is er de reële neiging van die uitvoerende macht om enkel de 
eerste twee jaren van haar bewind beslissingen te nemen, want daarna 
komen de verkiezingen te dicht in zicht. Van Reybrouck heeft gelijk wan-
neer hij stelt dat verkiezingen bedoeld waren als een democratisch mid-
del bij uitstek, maar vandaag net een democratisch beleid bemoeilijken. 

De representatieve democratie heeft haar belang in het verleden bewe-
zen maar het is nu tijd om een stap verder te gaan. De dag van vandaag 
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weten vele geëngageerde burgers vaak meer van bepaalde onderwerpen 
dan beroepspolitici. Zo zijn de actiegroepen uit Antwerpen een voor-
beeld van bewegingen die vertrekken vanuit een bepaalde expertise en 
overtuiging, waar ze blijven voor vechten en op een bepaald ogenblik 
moeten politici daar dan ook rekening mee houden. Ook met het refe-
rendum model van Zwitserland gaan we in de richting van meer en meer 
inspraak. 

maar een deliBeratieve democratie vraaGt een GeïnFormeerde 
BUrGer
Referenda op zich zijn echter geen oplossing. Ze kunnen heel gevaarlijk 
zijn wanneer ze gereduceerd worden tot een ja/nee stem en dus eigenlijk 
opnieuw een oppervlakkige vorm van procedurele democratie worden. De 
ongeïnformeerde burger die zomaar stemt om de vijf jaar is dezelfde 
ongeïnformeerde burger die zomaar ja/nee zegt bij een referendum. Re-
ferenda moeten substantiële vragen in het debat brengen waar een be-
langrijke rol voor sociale bewegingen, middenveld en het onderwijs weg-
gelegd is. De NV-A wil, net zoals Verhofstadt in de jaren negentig in zijn 
burgermanifesten schreef, alle tussenschotten tussen beleid en burger, 
weg. Een goede deliberatieve democratie zorgt er echter net voor dat die 
burger verweven is met de ‘civil society’, waar ook het middenveld tot 
behoort. Deze fungeert als een soort buffer tussen de twee, soms als een 
geleider. Contacten zijn er persoonlijker, informatie wordt er makkelijker 
gecapteerd. Alleen dan kan je een zinvolle deliberatieve democratie krij-
gen die in contrast staat met de actuele grootschalige juridisering van 
alles, die heel vervreemdend werkt en leidt tot frustratie en tot woede. 

de diGitaliserinG BrenGt minder veranderinG tot stand  
dan we denken
Men doet alsof de wereld nog nooit zo veranderd is als vandaag. Maar 
dat is niet meer dan een mantra. 100 jaar geleden was het 1917: toen 
veranderde de wereld pas. Er vielen duizenden doden, het ancien regi-
me stortte in elkaar, je kreeg een revolutie in Rusland, na de Eerste 
Wereldoorlog volgde een revolutie in Duitsland… . Het is onze histori-
sche bijziendheid die ons altijd maar doet denken dat dingen nu meer 
veranderen dan vroeger. Door de computer veranderen er inderdaad za-
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ken maar veel dingen blijven ook gewoon 
hetzelfde. Wat er nu verandert is vooral pro-
cedureel. De Millennial studenten maken 
heel makkelijk afspraken en willen alles on-
line vragen en beantwoord zien. Zelf verkies 
ik, een face to face gesprek boven een digi-
taal antwoord dat 3 bladzijden beslaat. Di-
gitale instrumenten zijn heel gemakkelijke 
hulpmiddelen om afspraken te maken, 
maar niet voor een gesprek te voeren. Dat 
haalt men vaak door elkaar. Informatie is 
makkelijker verkrijgbaar dan vroeger, de 
zoektocht naar boeken loopt veel gemakke-
lijker dan vroeger. Maar het boek moet je 
toch lezen, evenzeer als vroeger. En de ech-
te gesprekken moet je toch voeren, evenzeer als vroeger. Men hecht te-
veel belang aan procedurele veranderingen; het zijn niet meer dan hulp-
middeltjes om het substantiële debat te voeren. Op vergaderingen hoor 
je vaak de stelling ‘ja, maar volgens de regels klopt dat’. Dat is de letter 
van de wet. Maar je hebt ook de geest van de wet die ons leert over de 
inhoud: ‘die is misschien niet in orde met zijn procedures, maar ik be-
grijp wel waarom’ en zulke houding kan alle verschil maken. Referenda 
zullen geen verandering brengen wanneer de burger niet geïnformeerd 
of niet geïnteresseerd is. Dat geldt voor alles. 

Geen moreel neUtrale woorden maar een pleidooi voor een Zacht 
vocaBUlaire in een verharde samenlevinG.
Beweging.net is een typische naam van vandaag, vergelijkbaar met ‘ En 
Marche’ van Macron. Maar in welke richting beweeg je nu eigenlijk: 
vanwaar kom je en waar ga je naartoe? Wat is uiteindelijk het doel? Wat 
je ziet in het christelijke middenveld is dat de C overal verdwijnt en men 
andere namen kiest. De christelijke identiteit is niet meer sexy, is uit de 
mode en wordt er dus uitgegooid. Dit valt gedeeltelijk te verklaren door 
de ontkerkelijking en de secularisering maar toch blijft er in die christe-
lijk humanistische visie ongelooflijk veel betekenis zitten. Alleen moet je 
op zoek gaan naar een terminologie die evolueert en die ook mensen kan 

in een samenleving waar iedereen 
gelijke kansen heeft, heeft 
iedereen echter ook dezelfde 
dromen. en voor de meeste 
mensen komen die natuurlijk 
niet uit. waardoor de frustratie 
groeit. Zeker in de huidige 
democratie, met de technologische 
hulpmiddelen die dat nog 
versterken: iedereen is gevoelig 
voor wat anderen over hen denken.
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raken en herkenbaar is. Dat betekent niet spreken over een god die een 
drie eenheid van substanties is of over transsubstantiatie in de eucharis-
tie. Die termen kwamen uit de klassieke Griekse filosofie en hadden een 
centrale betekenis in een andere context, maar in de huidige context is 
die terminologie onverstaanbaar geworden. De context van vandaag 
heeft nood aan antwoorden op vragen als: “is er meer dan het zichtba-
re?” “is er meer dan alleen dit leven?” “Kan je steun vinden in een 
diepere dimensie, wanneer je ontgoocheld bent en dat ondanks al je 
engagement er niks verandert?” Dat zijn vragen die altijd terugkomen en 
die nood hebben aan subtiele termen en antwoorden. 

Zoeken naar moreel neutrale woorden heeft volgens mij geen zin. Neu-
traliteit is een woord dat totaal niet past op menselijke aangelegenhe-
den. Toch wordt het voortdurend gebruikt: de ambtenaar is neutraal als 
hij geen hoofddoek draagt; dat is onzin. Op kantoor zitten in een maat-
pak met das en aankomen in een Chevrolet, of aankomen in turnpantof-
fels op een fiets: dat is ook niet neutraal. 

Het afschaffen van religieuze kentekens zorgt helemaal niet voor neu-
traliteit. De schijn van neutraliteit bestaat ook niet: dat is een leugen. 
Ieder mens heeft zijn of haar achtergrond, dat is een feit en een gege-
ven en daar is niets mis mee. Het klopt dat je geen mensen mag ver-
oordelen maar dat wil niet zeggen dat je geen oordeel mag hebben en 
uitspreken. Je moet soms de moed hebben om te zeggen dat iets niet 
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kan: daarmee veroordeel je nog niet de persoon in kwestie maar wel 
zijn/haar daad. 

Ook het huidig christelijk geïnspireerd middenveld kent vooral mensen 
die niet meer kerkelijk of praktiserend en afstand hebben genomen van 
het geloof van hun voorouders. Toch hebben ook zij bronnen nodig waar-
van zij vertrekken om iets te doen. We moeten over die diepere bronnen 
opnieuw durven praten en ze proberen te benoemen. Want als je niet 
over die bronnen spreekt of ze versterkt dan gaat ook het engagement 
na verloop van tijd verloren. Dan wordt weer alles procedureel en moe-
ten we volgens de regeltjes alles bekijken. Zo kan een systeem lang 
blijven bestaan tot het helemaal in elkaar stort. Die zoektocht naar sub-
tielere taal is eigenlijk een pleidooi om inhoudelijk na te denken. Nu 
wordt er veel meer vergaderd dan vroeger en veel minder gedebatteerd. 
Eén van de grote gevaren daarvan is dat je altijd binnen die lijnen blijft 
waarbinnen je moet blijven. Tot het geheel absurd wordt. Daarnaast heb 
je ook de juridisering van alles: iedereen wordt verplicht om van alles 
nota te nemen. Dat zie je zelfs in de zachte sector van de zorg en het 
onderwijs. Daar moet je voortdurend motiveren waarom je dit of dat 
doet, alles opschrijven want je loopt het risico dat de student of de pa-
tiënt naar een advocaat stapt. Juridisering neemt de plaats in van ver-
trouwen. Terwijl er vertrouwen is, je al die procedurele rommel niet no-
dig hebt. Dan kan je met de echte vragen bezig zijn.

de kleine Goedheid als motor- de taal als wapen
Ik geloof in de kleine goedheid. Dat gaat niet om mensen die beroemd 
zijn. Dat gaat om mensen die op een bepaald moment zeggen: ‘ik kom 
met u mee, ik ga u helpen of iets voor u doen’. Zij zijn de ‘Gutmenschen’ 
die een samenleving draaiende houden. Moeder Theresa werd indertijd 
verweten dat ze de Indische ongelijkheid niet structureel aanpakte en 
enkel caritatief werkte. Daar zit misschien iets in, maar alleen het feit al 
dat zij en haar medewerkers arme en dakloze mensen van straat raapten 
is iets van wezenlijk belang en wat de meeste mensen nooit zullen doen. 
Die kleine goedheid is van immens belang. Daarom vind ik het verderfe-
lijk om die mensen zwart te maken en verzet ik mij er tegen. het gebruik 
van een bepaalde taal dat elke kleine goedheid in de kiem smoort. Het 
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werk van vrijwilligers die vluchtelingen helpen in steden en dorpen af-
doen als wereldvreemd en gevaarlijk: een dergelijk taalgebruik, tactisch 
heel slim, is echter een gevaarlijke tactiek, die rechtse politici vandaag 
voortdurend hanteren: even over de grens gaan, zich dan excuseren 
maar toch de schade berokkenen. Poneren dat ngo’s het aanzuigeffect 
verhogen: dat vergiftigt alles. 

Woorden zijn nooit onschuldig, ze kunnen inspireren maar kunnen ook 
immens gevaarlijk zijn: taal mengen is soms als gif mengen. Je kan over 
godsdienst spreken alsof het verfoeilijk is, maar ook alsof het enorm 
bevrijdend is. De manier waarop je spreekt en de dingen verwoordt, dat 
is heel belangrijk. Twitter is daarom ook niet onschuldig: het verengt 
vaak communicatie tot een paar karakters. Een president van Amerika 
en politici die dat gebruiken: dat is gevaarlijk want alle subtiliteit is weg. 
Dat geldt ook vaak – niet altijd - voor de media: 7 minuten discussie op 
de Zevende Dag leveren klaargestoomde uitspraken van politici op die 
niet verder komen dan oneliners, opgehitst door journalisten die ook 
moeten ‘scoren’ en daarom voortdurend onderbreken. Resultaat: desin-
formatie onder het mom van informatie.

democratie heeFt traaGheid nodiG
Democratie, politiek overleg en onderwijs heb-
ben traagheid nodig. Stilstaan is helemaal niet 
achteruitgaan. Weten is veel meer dan meten. 
Politicologen definiëren ‘democratie’ terecht 
als het systeem waar de macht de lege plek is. 
De personaliseren van de machthebbers in de 
media wordt echter onnoemelijk groot en zorgt 
daardoor voor een grote paradox in het hart 
van de democratie. Deze evolutie hebben we 
te wijten aan een doorgeslagen commercialise-
ring. Commercialisering is ‘just in time’ en 
gaat helemaal in tegen traagheid. Traagheid 
daarentegen maakt het leven veel leefbaarder.

Zoeken naar moreel neutrale 
woorden heeft volgens mij geen 
zin. neutraliteit is een woord dat 
totaal niet past op menselijke 
aangelegenheden. toch wordt 
het voortdurend gebruikt: de 
ambtenaar is neutraal als hij geen 
hoofddoek draagt; dat is onzin. op 
kantoor zitten in een maatpak met 
das en aankomen in een chevrolet, 
of aankomen in turnpantoffels op 
een fiets: dat is ook niet neutraal.


