
De menselijke maat Posthoorn 7 april 2021 

 

Kennen we de Egyptische godin Maät nog. (Ma-ät is een abstract begrip. Deze godin is de personifi-

catie van de kosmische orde; van harmonie, waarheid en rechtvaardigheid.) 

 

Wij gebruiken het word “maat” vaak voor andere zaken, maar het komt toch altijd terug op: 

Iemand de maat nemen of neem de maat van een af te zagen stuk hout, maar we gebruiken het ook in 

bijvoorbeeld de uitdrukking: de menselijke maat. 

 

Wanneer gebruiken we deze uitdrukking en wat willen we hiermee zeggen? 

Eigenlijk denken we dat er een soort gedragscode-maat is, het onderste begrip van ons fatsoen, hoe 

we met elkaar omgaan en wat we van elkaar kunnen verwachten! 

Hetzelfde geldt bij de uitdrukking: ‘doe normaal’ en de achtervoeging, ‘dan doe je al gek genoeg’; 

alsof er een universeel begrip ‘normaal’ is. 

 

Was dit maar waar. We zien steeds meer voorbeelden dat dit dus niet zo is.  

De menselijke maat is een beetje verdwenen en in sommige gevallen ook het menselijke gevoel van 

‘hoe je over zaken denkt, terwijl je vastzit in kaders vanuit beroep of door cultuur bepaald’! 

 

Wat mag je nu (niet) precies als lid van het college van Burgemeester & Wethouders? 

Iemand zit vast in een kader, een coalitieakkoord, maar spreekt zijn gevoelens uit als mens. Ineens 

een storm van kritiek, omdat je gevoel zegt, dat bepaalde zaken eigenlijk niet kunnen, maar het kader 

straft dit (helaas) genadeloos af. 

Natuurlijk hebben we kaders nodig, zoals in richtlijnen, wetten en verordeningen, maar waar laten 

we het menselijke gevoel? 

 

Kortom: “Wat mogen we verwachten van een bestuurder”!? Slik al je gevoelens in, wordt een deel 

van het geheel en pas je heel snel aan, ondanks dat je tijdens de verkiezingen, landelijke of lokaal, je 

heel menselijk opstelt, je inleeft, je alles begrijpt van de individuele bewoners, maar als je eenmaal 

gekozen bent, vergeet je alles en mag je eigenlijk niets zelf bedenken. 

Zeg gewoon ronduit, dat niet alles kan, maar de partij staat wel ergens voor en dat probeer je uit te 

dragen. 

 

Kaders hebben we nodig en deze verschaffen duidelijkheid, maar menselijke gevoelens geven wel 

het idee dat een bewoner nog steeds serieus genomen wordt door een bestuurder. 

Ook zij zijn mensen en zij mogen best wel eens ’buiten het kader-potje plassen’ in plaats van telkens 

door het Sahara-stof te moeten gaan.  

 

Het maakt je zo menselijk en veel leuker als je als betrokken bestuurder echte interesse toont. 

 

                             ‘Doe maar gewoon……’ 
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