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“De mens heeft een instinct voor eigenbelang en 
overleving, zoals de econoom zegt, maar ook, en 
dat onderkent de econoom niet, een instinct voor 
altruïsme.” – Bart Nooteboom in Friesch Dagblad (20 augustus 2016)

INHOUD \ 

Vertrouwen is als schone lucht: je praat er pas 
over als het er niet is. Iedereen maakt zich tegenwoordig druk 
over vertrouwen, of beter, over het gebrek daaraan. Maar het 
begrip ‘vertrouwen’ is complex en verwarrend. We kunnen het 
relateren aan objecten, mensen, organisaties of grotere systemen. 
Nooteboom verheldert en verdiept het begrip 
‘vertrouwen’, en laat zien hoe het werkt in de politiek, in de 
maatschappij en in relaties.

Van wantrouwen naar 
deugdenethiek
Vertrouwen als mentale blikopener 

INHOUD \ 

Onze steedse complexere wereld verandert niet meer zomaar, er 
doen zich metamorfosen voor, radicale vormen van 
transformatie. Ze dwingen ons om ons denken te veranderen 
en niet te blijven hangen in oplossingsgericht denken. Verleggen we 
onze focus naar de goede kanten van het slechte, dan 
kunnen we de kosmopolitische houding ontwikkelen die nodig is om 
belangrijke uitdagingen als klimaatverandering 
en digitalisering aan te gaan.
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Hoe klimaatverandering 
ons kan redden
Nagelaten werk van een groot socioloog
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“...de grootste socioloog van zijn generatie. Hij was een 
productief schrijver, wiens werk naast de academie 
een breed internationaal publiek aansprak.” - Anthony 
Gibbens, necrologie Ulrich Beck, website London School of Economics
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