
Mateloosheid. Dat is hét kenmerk van de moderne tijd. Die staat daarmee haaks op de grote Europese 
Traditie, die teruggaat op Athene en Jeruzalem. Want in die Traditie gaat het om de juiste Maat, 
maathouden, maatvoering, matigheid. De kerngedachte is dat de juiste Maat te vinden is in de 
werkelijkheid, al is ze niet zichtbaar. Men moet er oog voor hebben. Er is een juiste maat in kleding, een 
juiste maat in eten en drinken, een juiste maat in werken en ontspannen, in vreugde en verdriet, in 
vrijheid en gelijkheid, ja, in alles. Tact is een vorm van maatvoering. Redelijkheid is dat ook. Goed en 
kwaad zijn uiteindelijk niets anders dan maat houden. 
Dit inzicht, deze wijsheid, is weggevaagd door de ideologieën van de Verlichting en de Romantiek, die 
de moderne wereld domineren. Het zijn beide ideologieën van de oneindigheid, dat wil zeggen 
mateloosheid. De Verlichting zoekt het heil in de eindeloze economische en technologische 
vooruitgang, de oneindige bevrediging van de begeertes. De Romantiek zoekt het geluk in eindeloos 
experimenteren en de eindeloze introspectie, op zoek naar het oneindige Zelf. 
Het gevolg is een wereld die uit het lood is geslagen en een mens die niet weet waar hij het zoeken 
moet. Terwijl het zo eenvoudig is: de juiste Maat. 
Onze voorouders wisten het. Wij zijn het vergeten. Dit boek stoft de Traditie af en brengt haar weer tot 
leven. 
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Over Geografie van goed en kwaad: 
‘In een heldere, soevereine en zelfverzekerde stijl schetst Kinneging een “geografie” van ons huidige 
morele universum.’ 

NRC Handelsblad 
‘Hij zet de deur open van een intellectuele schatkamer waarvan velen nauwelijks het bestaan nog 
vermoeden.’ 

De Groene Amsterdammer 
‘Kinneging stelt zonder poespas de belangrijkste vragen.’ 

Trouw 
‘Bijzonder stimulerend voor wie een ernstiger antwoord zoekt op de hedendaagse uitdagingen dan de 
ondraaglijk lichte postmoderne clichés.’ 

De Standaard 
Over Kinnegings editie van Over de Democratie in Amerika van Alexis de Tocqueville: 
‘Hulde aan Andreas Kinneging voor de tekstbezorging en het sublieme nawoord. (...) Koop dat boek en 
denk zelf.’ 

de Volkskrant ***** 
‘Nu voorbeeldig bezorgd, eindelijk volledig in het Nederlands vertaald. “Hét boek over de democratie” 
noemt Andreas Kinneging het in zijn omvangrijke en geduldige nawoord.’ 

NRC Handelsblad 

 


