
De sociale en culturele verheffing van het volk volgens en door Huib 
Riethof…!!!
e-urban!!
European Urban Practitioners Think Tank!!
E-Urban heeft Gabriel van den Brink hoog zitten. In de NRC van 3 october publiceerde deze 
wetenschapper, die veldonderzoek (Rotterdam!) niet schuwt, een artikel, waarin enkele conclusies 
worden getrokken uit het boek Prachtwijken?! dat onlangs onder zijn leiding tot stand kwam.!!
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< (De geselecteerde “Prachtwijken”. Klik op kaart voor groter beeld.)!!
Het boek zal hier binnenkort worden besproken. Hieronder de integrale tekst van het NRC opinie-
atikel, afgewisseld met commentaren van ons. (Deze- en de twee volgende links verwijzen naar de 
NRC-abonneesite – niet toegankelijk voor niet-abonnees)!!
De NRC heeft een discussieforum opengesteld, waar men discussiëert over de vraag:!
“Is het bijbrengen van beschaving een overheidstaak? Of bent u van mening dat de overheid zich 
slechts mag bemoeien met ‘harde’ thema’s als onderwijs, werkgelegenheid en stedenbouwkundige 
plannen.”!!
Deze vraag bestrijkt uiteraard slechts een klein deel van de vragen die Vd Brink cs opwerpen. 
Bovendien, wat is nu eigenlijk “beschaving”? Cultureel hoogstaande mensen, kunnen bar slechte 
(asociale) burgers zijn, en brave burgers (Zivilisation) culturele zwarte gaten. De discussie dreigt 
dus vooral te draaien om “fatsoen” en de verschillende wijzen om dat rekbare begrip op te leggen, 
dan wel af te dwingen.!!
Er zijn (5 october) 48 lange en korte reacties. Inzenders blijken vaak te denken, dat het hier gaat 
om een variant op het waarden-en-normen verhaal. Het gaat echter, zo blijkt uit het artikel, niet om 
die statische en abstracte begrippen (waar de WRR in 2004 trouwens al de vloer mee aanveegde), 
maar om, zoals wij het hier ook definiëren, om processen, emancipatie-processen. Van den Brink 
spreekt dan ook over “sociale en culturele verheffing“, met verwijzing naar de volksverheffings-
idealen en -praktijken van de vooroorlogse sociaal-democratie. (Zie Urbipedia onder 
“emancipation” en de teksten onder Methodologie van E-Urban.)

http://e-urban.squarespace.com/

