
Leendert Moelker mailde 11 januari: 

 

Hallo Will, 

Ik heb je nieuwe gevarieerde bijdragen gelezen. Vooral je gedachten over ‘veranderen’ interesseren 

mij. Ik was begonnen aan een website reactie maar dat mislukte. Daarom dan nu zo. Wat je gaat 

onderzoeken lijkt gericht op de vraag waarom mensen niet meer zo principieel zijn. Je hebt immers 

geconstateerd dat 12 correspondenten van mening zijn veranderd. Je zult je herinneren hoe de 

psychologie probeert te verklaren dat attitude en overtuiging enerzijds en gedrag anderzijds soms 

niet rijmen. We gaan er immers van uit dat iemand handelt in overeenstemming met zijn/haar 

principes en o wee als dat niet zo is. Het lijkt er nu op volgens jouw waarneming en mijn 

gevolgtrekking daaruit, dat er massaal cognitieve dissonantie wordt toegepast. De vraag is voor mij: 

hebben de mensen nog wel vaste principes – morele opvattingen, religieuze principes, 

opvoedingsprincipes, politieke en sociale principes – en zijn ze bereid daarvoor door het vuur te 

gaan. Uit mijn blog over het Modernisme/Léger blijkt dat de westerse samenleving de principes van 

de culturele elite in de negentiende eeuw afzwoer, maar er tegelijk die van het (dwingende) 

Modernisme voor in de plaats stelde. Als jij constateert dat al die vastigheden in opinie, gedrag, 

attitude enz.momenteel vervallen lijken te zijn, kan het zijn dat ze vervangen worden door nieuwe 

aannames. Zoals :het heeft geen zin een principe te hebben omdat alles om ons heen 

duizelingwekkend snel verandert en je aanneemt dat jouw stellingen vroeg of laat toch worden 

ondermijnd. Uiteindelijk komt dat natuurlijk voort uit de postmoderne keuken waarin koks als 

Baudrillard, Rorty, Deleuze, Derrida en Lyotard ons eerder pittige gerechten hebben bereid 

gebaseerd op een ongebreideld relativisme. Misschien is daardoor ook behoefte aan sterke leiders 

in de politiek van de westerse samenleving te verklaren. Ik moet je zeggen dat ik in mijn werk 

vroeger om de paar jaar organisatieveranderingen heb meegemaakt en dat maakte mij iedere keer 

sterker. Dus veranderen geeft ook positieve energie. Maar veranderen van mening is iets anders. Ik 

vraag me in zo’n situatie af hoe sterk gemotiveerd een overtuiging dan wel was. Was er misschien 

sprake van cognitieve en/of perceptuele vertekening? Anders gezegd, heeft zo iemand wel genoeg 

basis – omdat alles om hem heen verandert – om een overtuiging te ontwikkelen en te verdedigen? 

Hoe belangrijk is de sociale omgeving daarvoor? En als die erg belangrijk voor iemand is, kan er dan 

sprake zijn van attributie-egotisme? (we willen geen ruzie maken over een principe, dat werkt 

negatief in op ons zelfbeeld, dus passen we ons aan en hemelen we onszelf op). Ik zie erg uit naar 

jouw analyse van ‘veranderen’ en ik ga graag de discussie aan over de mogelijke implicaties van een 

principeloze maatschappij. 

Ik groet je. 
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