
Leeswijzer	college	5	t/m	10	

 College 5 De macht van het volk. Liberalisme, fascisme en communisme 

• Over het principe van de volkssoevereiniteit in Amerika blz. 72 t/m 74   

• En ook blz. 74  tot en met over het gevoel voor de gemeente in New England 85 ( al eerder 

gelezen) 

• Hoe de democratie de alledaagse relaties tussen de Amerikanen eenvoudiger en 

gemakkelijker maakt blz. 606- 608 

• Hoe de democratie de relaties tussen dienaar en meester verandert 615-622 

• Over de jacht op ambten in bepaalde democratische naties 683-684 

Voor de liefhebber: 

• Hoe de democratische instellingen …..duur ervan te verkorten Blz. 623-625  

• Invloed van democratie op de lonen 626-629 

• Hoe de gelijkheid…. Particuliere samenlevingen 651-656 

• Enkele bespiegelingen over de Amerikaanse manieren 653-656 

• Waarom men in de verenigde staten….ambities aantreft blz. 677-682 

 

https://duitslandinstituut.nl/naslagwerk/58/het-nationaal-socialistische-wereldbeeld 

https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/42841/benito-mussolini-1883-1945.html 

Veel linkjes zijn te vinden op https://www.historischnieuwsblad.nl/communisme/index.html 

 

College 6- Gelijkheid en ongelijkheid,  de standen en koloniën  

• Herhaling voor diegenen die deel 1 hebben gedaan; hoofdstuk X (Boek één) over de drie 

rassen. ………………blz. 342 t/m 388 

• Hoofdstuk V Over de heerschappij van de democratie in Amerika tot over de publieke lasten 

216 t/m 229 

• Hoofdstuk XVII Hoe de samenleving in de Verenigde Staten tegelijkertijd een roerige en een 

monotone aanblik biedt blz. 663-664 en Hoofdstuk XVIII 2en Over de eer in de Verenigde 

Staten en in democratische samenlevingen blz. 665-676 

• Gesprek DWDD Geert Mak en Adriaan van Dis over het boek Roofstaat van E. Vanvugt;  

https://ronaldwederfoort.wordpress.com/2016/05/10/dit-boek-toont-de-zwarte-kant-van-

de-nederlandse-geschiedenis/ 

College 7-Eigenbelang als basis voor economie en politiek 

• Over de politieke gevolgen van de administratieve decentralisatie in de verenigde staten blz. 

102 t/m 114 



• Hoofdstuk V Over het gebruik dat de Amerikanen van de associatie maken in het civiele leven 

blz. 545 t/m Hoofdstuk VIII  Hoe de Amerikanen het individualisme bestrijden met de 

doctrine van het welbegrepen eigenbelang blz.  561 

• Hoofdstuk XVI  Hoe excessieve liefde voor welstand de welstand kan schaden blz. 584- tot 

derde deel blz. 597 

College 8- Vrijheid van meningsuiting, de stem van het volk, de ‘bullshitter’, de witte boze man en de  

verlichtingsidealen. 

• Ook hierbij de tekst van vorige week over kranten (blz. 550-552) 

• Toevallige oorzaken die de invloed van de uitvoerende macht kunnen vergroten blz. 143- tot 

over de federale rechtbanken blz. 156 

• Artikel KNAW over populisme in Europa; 

https://knaw.nl/shared/resources/actueel/bestanden/110314_Populisme_De_Lange.pdf 

o Voor diegenen die het vorige blok hebben gemist zie ook bij 

http://www.maieutiek.nl/aanbod/cursussen/cursusmateriaal/overig-

cursusmateriaal/ de teksten over de bullshitter. 

College 9  Mild despotisme 

• Lezen Het vierde deel………………………………………blz. 721 tot einde op blz. 763 

• https://www.groene.nl/artikel/de-solidariteit-is-op 

College 10  

• Webtekst en eventuele actuele teksten Dit komt een week voor het laatste college online. 


