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Soms lees je een artikel dat je boos maakt. Soms lees 
je een artikel dat je droevig stemt. Zelden komt het 
voor dat je een artikel leest dat beide emoties tegelij-
kertijd oproept. Het overkwam me bij het lezen van 
het artikel ‘de valkuil van de versimpeling’ van Smits, 
Sneller en Backer in voorgaande idee. Dat vraagt om 
een reactie.

Even ter recapitulatie: Smits, Sneller en Backer reageren op recen-
te activiteiten vanuit de Van Mierlo Stichting waarbij teveel zou worden 
gesproken in termen van scheidslijnen en tweedelingen. Ware sociaal-li-
beralen moeten zich daar maar niet mee inlaten, omdat daarmee volgens 
hen ten onrechte uit wordt gegaan van ‘aangemaakte’ groepen, ‘de kari-
katuur van het gemiddelde’ en ‘hokjes denken’. In deze reactie zal ik eerst 
ingaan op enkele feitelijke onjuistheden, daarna uiteen zetten wat er mis 
is met de ideologische overtuiging achter dat betoog, om uiteindelijk een 
volwaardig alternatief te presenteren.

De samenleving 
Allereerst ageren Smits, Sneller en Backer tegen het idee van een samen-
leving als een samenraapsel van ‘bij elkaar geclusterde mensen, gesor-
teerd op basis van enkele elementen van hun complexe identiteit. Waar-
na vervolgens binnen die groep gezocht wordt naar het gemiddelde dat 
hen allemaal beschrijft’. Dat is volgens hen onder meer problematisch, 
omdat die samenleving bestaat uit meerdere clusters en een samenleving 
genuanceerder is dan de extremen. Met andere woorden, het is onzin-
nig om aan groepsdenken te doen, want ‘door mensen te reduceren tot 
onderdeel van een groep, spelen we de samenleving uit elkaar’. Spelen we 
de samenleving uit elkaar. Laat die woorden even op u inwerken. 

Ten eerste, doen ze daarmee voorkomen alsof ‘de samenleving’ een vast-
staande entiteit is die uit elkaar kan vallen. Dat klinkt erg als het vaasje 
van Rutte. En voordat je het weet staan er mensen op die beweren dat je 
ook in die samenleving kan integreren. Volgens mij waren we dat stadi-
um allang gepasseerd, maar het blijft met ‘de samenleving’ net zoiets als 
met God: velen geloven erin, maar niemand heeft zoiets ooit gezien. 
Los van deze flauwe vergelijking, weten we dat als een samenleving iéts 
is, dan is dát juist een gemiddelde, een abstractie en een verbeelding 
van het alledaagse samenleven. Met andere woorden, met het begrip ‘de 
samenleving’ voeren Smits, Sneller en Backer precies dezelfde versimpe-
ling op, namelijk een gemiddelde, als daar waar ze zich tegen verzetten. 
En let wel, dat is dan één van de kernbegrippen waarmee ze zich verzet-
ten tegen groepsdenken en gemiddelden. 

Ten tweede wordt er vervolgens gesproken over ‘de karikatuur van het 
gemiddelde’, de ‘gegraven kuil van het groepsdenken’, ‘de politiek die 
uitgaat van groepen’ en ‘hokjesdenken’ dat door politieke opponenten 
wordt gebruikt om ‘mensen te reduceren tot onderdeel van een groep’. 
Wat zij daar tegenover stellen is een sociaal-liberale duiding die start 
vanuit de ‘eigen kracht van mensen’. 
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Republicanisme en mainstreaming
Wat Smits, Sneller en Backer doen lijkt eerder op het Franse model van 
kleurenblindheid, een vorm van republicanisme. Zo stellen Smits, Snel-
ler en Backer: “gelukkig blijken factoren als geboortegrond, religie, familie, 
inkomen of het opleidingsniveau van ouders weliswaar invloed te hebben, 
maar zijn ze geen determinanten van het leven van het individu. Er is vrijheid 
en er zijn kansen om te ontsnappen aan gemiddelden. Daarom is liberalisme 
het gedachtegoed van de onbegrensde mogelijkheden’’.

Los van het feit dat dit een knap staaltje ‘lange halen snel thuis’ is, geeft 
het blijk van dat republicanisme. Daarnaast negeert het volledig wat lon-
gitudinaal sociologisch onderzoek laat zien. Factoren als geboortegrond, 
religie, familie, inkomen of het opleidingsniveau van ouders hebben niet 
alleen een tamelijk hardnekkige invloed, ze hebben een grote voorspel-
lende waarde voor de keuzes van zogenaamde autonome individuen. 
Ook in Nederland neemt de kansenongelijkheid toe, zoals het CPB (2020) 
in een recente studie weer laat zien. Het is de Class Ceiling, zoals de so-
ciologen Sam Friedman en Daniel Laurison het benoemen in hun schit-
terende gelijknamige boek. Het is die sociale omgeving die ervoor zorgt 
dat iemand beschikt over meer of mindere vormen van sociaal, cultureel 
of financieel kapitaal. Het is die sociale context die dat zogenaamde 
individu vormt. Daar geen oog voor hebben is naïef, onverantwoord en 
toont het failliet van het eenzijdige sociaal-liberalisme dat Smits, Sneller 
en Backer aanhangen. Het is een koud soort liberalisme: een vorm van 
Frans republicanisme dat nauwelijks gezien kan worden als een serieuze 
poging om een sociaal-liberale en dus intellectuele maatschappij visie te 
ontwikkelen. 

Het wordt daarbij gedreven door een soort wens tot mainstreaming. Dat 
begrip komt voort uit de gender studies en stelt dat je niet meer uit dient 
te gaan van vaststaande groepen maar vanuit het individu om te komen 
tot gewenste vormen van (beleids)benaderingen. Mainstreaming is men-
sen niet op voorhand reduceren tot een groep, maar ze benaderen als 
losstaande entiteiten. En als je dan spreekt over collectieven, doe dat dan 
volledig inclusief. Precies zoals de NS het niet meer heeft over ‘dames en 
heren’, maar ‘beste reizigers’. Het is diezelfde mainstreaming benadering 
die ervoor kan zorgen dat het coalitieakkoord van de Provincie Zuid-Hol-
land opent met:

“Wij kiezen voor een open en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor 
iedereen, waarin iedereen meetelt en meedoet” (Provincie Zuid-Holland, 
2019, pp. 1).

Bovenstaande zin staat op de eerste pagina van dat coalitieakkoord. Het 
gaat over ‘gelijke kansen voor iedereen’, waarin ‘iedereen meedoet’. Voor 
de goede orde, hier spreekt een coalitie van VVD, PvdA, CDA, GroenLinks 
en ChristenUnie/SGP. ‘Iedereen’ is dus allesbehalve onderscheidend, 
heeft geen enkele politieke zeggingskracht en is de taal van het vale 
compromis.

Echter, zoals de Duitse politiek filosoof Carl Schmitt ooit zei: ‘wie 
mensheid zegt wil bedriegen’. Hoedt u dus voor personen die menen te 
spreken uit naam van de mensheid of namens mensen. Ze spreken door-
gaans namens niemand. Want algemene mensen bestaan niet. Ook dit is 
een abstractie en met het begrip ‘mensen’ wordt wederom precies zo’n 
gemiddelde gebruikt als waar ze zich tegen verzetten. 

Toch hanteren Smits, Sneller en Backer het begrip ‘mensen’ om te ageren 
tegen groepsdenken want daarmee zouden we ‘mensen reduceren tot 
onderdeel van een groep’. Maar hier wordt door Smits, Sneller en Backer 
een enorme stroman opgetrokken. Wij zijn geen atomaire deeltjes die 
tegen elkaar opbotsen. Wij zijn ook geen kuddes die in verschillende 
roedels door onze straten razen. Of zoals de socioloog Elias ooit zei: er 
is geen tegenstelling tussen individuen en groepen. Ieder persoon is 
een sociaal wezen en wordt gevormd door en geeft vorm aan de sociale 
omgeving waarvan hij of zij onderdeel uitmaakt. Het heeft weinig zin die 
zogenaamde mens te zien als individu óf groep. Beiden zijn een sociaal 
product. Precies die invulling, en mijn opvatting van sociaal-liberalisme 
– ik kom daar op het einde op terug – lijkt volledig genegeerd te worden 
door Smits, Sneller en Backer. 
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heidsbeperking én bevordering. Zo kan ‘maximale sociale mobiliteit’ 
nooit een doel op zichzelf zijn, het is eerder een middel om hardnekkige 
vormen van relatieve deprivatie onder bepaalde bevolkingsgroepen 
tegen te gaan. Niets is zo frustrerend als te verkeren in een sociaal, 
cultureel of geografisch isolement met beperkte mogelijkheden om je te 
ontworstelen aan het sociaal of cultureel kapitaal van ouders of familie. 
Het is belangrijk om laddertjes te creëren om op én af te kunnen klim-
men, maar het is minstens zo belangrijk om te weten tegen wat voor 
muren dit soort laddertjes staan. Zonder te onderzoeken wie welke 
muren in standhoudt met welk belang blijven hardnekkige vormen van 
structurele ongelijkheid intact. Meritocratische idealen zijn doorgaans 
te veel gericht op het stimuleren van ‘maximale sociale mobiliteit’ en het 
creëren van mooie laddertjes in plaats van het bekritiseren en afbreken 
van dominante muren. Daarom is mijn advies: laten we wat meer muren 
beslechten, dat lijkt me pas een mooi meritocratisch ideaal.

Conclusie
Laat u dus niet verleiden door de versimpelde valkuilen van een kosmo-
politische, republikeinse en wereldvreemde politieke kaste. Het wordt 
tijd dat we afscheid nemen van dat sleetse en gemainstreamde wereld-
beeld gericht op algemene ‘mensen’ en de ‘eigen kracht’ van zogenaamde 
autonome individuen. 

Het is die republikeinse kleurenblindheid die ervoor heeft gezorgd dat 
ongelijkheid, uitsluiting en discriminatie structureel plaatsvindt bij hele 
specifieke groepen, vergelijkbare type personen in zeer gelijksoortige 
wijken in dezelfde soort steden. Als een bepaalde culturele code bij de 
politie (‘Marokkanenjacht’) ervoor zorgt dat preventief fouilleren altijd 
voorkomt bij jongens met een bepaalde etnische achtergrond, als een be-
paalde culturele norm (ouderschapsverlof) ervoor zorgt dat de babyboete 
altijd wordt betaald door de vrouw en als de afwezigheid van cruciale 
vormen van sociaal kapitaal (netwerken) ervoor zorgen dat er een hogere 
uitval is bij eerste-generatie studenten, dan heb je niks aan de dualiteit 
tussen individuen en groepen, maar dan is het heilzaam om te kijken 
naar sociale structuren. Het is heilzaam niet alleen te kijken naar de 
laddertjes, maar ook naar de muren waar ze tegenaan staan.

Het niét onder ogen durven zien van die structurele vormen uitsluiting 
en ongelijkheid door louter oog te hebben voor de ‘eigen kracht van men-
sen’ en ‘de situatie van het individu’ is juist onverantwoord. Niet alleen 
voor een geloofwaardig sociaal liberalisme, maar meer algemeen voor 
een geloofwaardige politieke partij die politiek durft te bedrijven. Dat is 
mijn sociale liberalisme. Een sociaal liberalisme dat vanuit een volwaar-
dig perspectief op samenleven onderscheidend durft te zijn. 1

Smits, Sneller en Backer lijken ook die gemainstreamde variant van 
maatschappijbenadering te huldigen. Maar het is een heilloze weg. Want 
mainstreaming en republikeinse kleurenblindheid komen voort uit een 
tamelijk wettisch, gênant en naïef wereldbeeld. Namelijk dat je ‘mensen 
niet mag reduceren tot een groep’. Maar dat negeert dat er niet zoiets 
bestaat als een verschil tussen individuen en groepen. Laten we ons niet 
in de luren leggen door politici die menen op te komen tegen de versim-
peling met nogal simpele tegenstellingen tussen individuen en groepen 
terwijl het zou moeten gaan over sociale structuren. 

Structuur en agentschap
Een vrij gangbaar basisprincipe binnen de sociologie is het verschil tus-
sen structures en agency. Kortweg is agency (agentschap) het vermogen 
van individuen om zelfstandig te handelen terwijl structuren de routines 
(instituties) beslaat waarbinnen dat handelen kan plaatsvinden. Politici 
die louter uitgaan van structuren, zoals normen en waarden bij het CDA 
of tradities bij de PVV of FvD, kunnen al gauw het belang van individuele 
autonomie over het hoofd zien. Politici die louter uitgaan van agency, 
zoals ‘de eigen kracht van mensen’ kunnen het belang en dwingende 
realiteit van structuren waarbinnen dat handelen kan plaatsvinden, over 
het hoofd zien. Het zijn beiden extremiteiten. 

De mond vol hebben van de ‘eigen kracht van mensen’ is bijvoorbeeld 
negeren dat seksistische maatschappelijke structuren ervoor zorgen dat 
vrouwen systematisch worden onderbetaald op de arbeidsmarkt. Dit 
groepsdenken in zulke termen (‘vrouwen’) is volgens Smits, Sneller en 
Backer gevaarlijk. Ik zou echter zeggen, juist het negeren van dat denken 
is levensgevaarlijk. Het toont waarom een libertarische of republikeinse 
opvatting van het sociaal-liberalisme leuk klinkt in een wetboek, maar 
leeg is in de praktijk.

Laten we dat nagaan door middel van een voorbeeld. Zo strijden Smits, 
Sneller en Backer voor: “maximale sociale mobiliteit, maximale rechtvaar-
digheid en blijven [ze] geloven in de belofte van kansengelijkheid”. Dit toont 
direct de zwakte van mainstreaming als politiek taalgebruik. Omdat de 
kern van politiek gaat over het aanbrengen van onderscheid in relatie tot 
de vraag van de Amerikaanse socioloog Harold Laswell: ‘who gets what 
when and how’. 

Ten eerste kan niet ‘iedereen’ maximaal opwaarts mobiel zijn. Dat is 
een regelrechte leugen. Net zomin kan ‘iedereen’ de beste van de klas 
zijn. Want als we even uitgaan van de metafoor van de sociale mobili-
teitsladder die je kan opklimmen, dan kan je dus ook afdalen. Dat is het 
hele idee van een ladder én van mobiliteit. Als je voor maximale sociale 
mobiliteit bent, ben je dus zowel voor opwaartse als neerwaartse sociale 
mobiliteit. Dan ben je dus vóór mobiliteit. Spannend. Dat is hetzelfde als 
vóór beweging, het proces of interacties zijn. Echt onderscheidend.

Meritocratische verlangens gaan niet louter over individuele vrijheids-
graden, maar hoe die samenhangen met structurele vormen van vrij-
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