
Ik schrijf een pretentieus boek. Het boek-in-wording staat hieronder. Het is nog lang niet 
klaar. Vele paragrafen zijn niet af of nog niet geschreven. Er moet nog veel worden 
toegevoegd. Ordening en titels zullen nog veranderen. Tenslotte zal het product waarschijnlijk 
Het Lidmaatschap gaan heten. 

Eerste bijdrage: 24 november 2008, meest recente bijdrage: 25 december 2016

Inleiding

Geschiedenis
De tijd
Prehistorie
10 000 jaar
De Tijd van Verandering
Bevolkingsontwikkeling
Reiskosten
De grote godsdiensten

Theorie
Groepen
Lidmaatschap
Taxonomie van 
lidmaatschappen
Voor en na
Cognitieve dissonantie

Moraal
De regels
Moraal
De moraal nogmaals
Recht
De universele rechten 
van de mens
Ayn Ra  nd
Hans, over moraal
Cirkels van moraliteit

Cultuur en meer
Cultuur en natuur
Culturele evolutie
De taal
Kennis
Techniek
Geweld
Handel
Mentaal eigendom
Geld 

Oude groepen
Het individu
Het individu tegenover de groep
De onverbondenen
De familie
Etniciteit
Het feest

Nieuwe groepen
De leider
De staat
Werk
De onderneming
De verwoesting van ecosystemen
Vergelijking staat en onderneming
De schoolklas
Voetbal
Kunst

De moderne tijd
2015
Veiligheid
Verbroken verbanden
Globalisering
Verlies van lidmaatschap
Materialisme
Speculaties en advies

Klein goed
Milgram
Amerika
Dr Phil
Recepties
Begroetingen
Tinkebell
Gezondheid en lidmaatschap

Terloopse opmerkingen
Fiches
Literatuurlijst

Inleiding
naar boven

Dit is het begin van een boek waaraan al lang wordt geschreven en dat nog niet af is.  
Dit boek is geen verhaal, maar de weergave van een idee, een gedachte, een hypothese. Een 
andere omschrijving: dit is een filosofisch-antropologisch essay. 
De gedachte is simpel, een gedachte van toepassing op alle tijden en plaatsen waar mensen 
leefden, leven en zullen leven. De gedachte heeft op alle niveaus van het menselijk bestaan 
betrekking. De gedachte komt uit mijzelf maar is niet nieuw. Veel anderen zijn me voorgegaan.
Wat ik doe is de gedachte uit laten waaieren op vele levensgebieden en de gedachte een groter
gewicht geven dan hij bij anderen heeft. Zo wil ik aantonen dat de gedachte veel belangrijker 
is dan dikwijls wordt aangenomen. 
Het probleem hierbij is de veelzijdigheid, de omvang, de diepgang, de pretentie. Eigenlijk is 
een tientallen jaren durende studie noodzakelijk. Dat lezen zou opleveren: een betere 
onderbouwing, meer bewijs en grotere wetenschappelijkheid. Maar ik heb genoeg nagedacht 
om iets te schrijven dat relevantie heeft. Waar nodig zal ik duidelijk maken dat er geen 
zekerheid is of dat ik over het betreffende onderwerp niet voldoende kennis heb. 
Tijd en plaats zijn de belangrijkste variabelen in het menselijk bestaan. Ik schrijf sinds 2008 in 
een woonhuis in Vlijmen, een kleine plaats in Noord-Brabant, Nederland. 
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De titel van het boek is Het Lidmaatschap. Dat is meteen de kortste samenvatting van het hele
boek en dus van de gedachte. De gedachte is dat ieder mens niet kan leven zonder lid te zijn 
van groepen mensen. Deze noodzaak van lidmaatschappen is van alles bepalende invloed op 
ieders persoonlijk leven en op de maatschappij. De behoefte aan lidmaatschap is zoals die aan 
voedsel. Het lidmaatschap is belangrijker dan liefde of seks. Als ik hier het woord groepen 
gebruik, dan moet de lezer denken aan groepen van 2 tot miljarden personen, groepen met 
een levensduur van minuten tot de eeuwigheid. En soms zijn de andere leden niet eens 
mensen.
Het boek gaat niet slechts over het heden, maar verwijst naar de prehistorie, naar tijden 
miljoenen jaar geleden. Het boek gaat niet alleen over Nederland, maar over de hele planeet. 
Het gaat over alle mensen. 

Hier is een citaat uit Een voorpost van de vooruitgang van Joseph Conrad dat haast als een 
samenvatting van dit boek kan worden beschouwd: 
Weinig mensen beseffen dat hun leven, het wezen van hun karakter, wat ze kunnen en wat ze 
durven, slechts uitdrukking zijn van hun geloof in de veiligheid van hun omgeving. Hun moed, 
hun kalmte, hun zelfvertrouwen, hun emoties en principes, de meest verheven als zowel de 
meest banale gedachten het zijn allemaal geen producten van het individu, maar van de 
massa – van de massa die blindelings gelooft in de onoverwinnelijke macht van zijn instanties 
en zijn zeden, in de sterkte van zijn politie en zijn overtuiging. 

Tijdens het schrijven en daarvoor noodzakelijke studie bleek het idee van het lidmaatschap een
vruchtbare bron voor begrip van veel maatschappelijke processen. Ik ontdekte onderweg veel 
meer. De belangrijkste ontdekking: het mechanisme dat er voor zorgt dat de samenhang in 
groepen blijft bestaan is de moraal. De mens heeft aanleg om met andere mensen om te gaan.
De mens heeft een genetische aanleg voor het leren van een taal en een moraal. Welke taal en
welke moraal dat zijn hangt af van de ouders. Een volgende ontdekking die hieruit volgt: de 
moraal verschilt van groep tot groep. Dat heeft als consequentie dat het individu zijn moraal 
aanpast aan de groep waarmee hij zich verbonden voelt: het gezin, het werk, de staat, om 
enkele belangrijke groepen te noemen. Hoewel mijn uitgangspunt, de noodzaak van 
lidmaatschap, los staat van de geschiedenis, blijkt me inmiddels dat enig benul van de 
menselijke geschiedenis tot vergaande soms minder prettige conclusies leidt. 

Het lidmaatschap, dit geschrift, gebruikt als uitgangspunt het inmiddels door de  wetenschap 
geaccepteerde beeld dat Tomasello kort en krachtig zó formuleert: 
The changes we see in human societies beginning with the advent of agriculture and cities are 
not due, on anyone's account, to any kind of biological adaptation. The changes would seem to
be sociological only, given their recency and the fact that by this time modern humans were 
already spread out all over the globe (so that a species-wide biological change was higly 
unlikely). What this means is that most, if not all, of the highly complex forms of cooperation 
in modern industrial societies - from the United Nations to credit card purchases over the 
Internet - are built primarily on cooperative skills and motivations biologically evolved for 
small-group interactions. 

Het lidmaatschap als noodzaak is geen typisch menselijke eigenschap. Die kennen we ook bij 
groepsdieren. Groepsdieren, kraaien, leeuwen, apen, leren in de groep de regels van de groep.
Zo is het ook bij de mens. Die leert de regels van de groep, en dat is voor de mens de moraal, 
als kind in het gezin. Dat was heel vroeger de uitgebreide familie die leefde als 
jagers/verzamelaars. Tegenwoordig zal hij gewapend met die moraal zich in volwassenheid 
aansluiten bij andere groepen: in recente tijden het dorp, de kerk, nu het werk en de staat (en
ik spreek hier natuurlijk over de Westerse wereld). 

Inmiddels zijn we aangeland in het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw. In de 
Westerse wereld ontwikkelen techniek en wetenschap zich versneld. Het gevolg: de 
maatschappij verandert steeds sneller. Andere culturen worden er door weggevaagd. Een 
volgende generatie zal leven in een wereld die er opnieuw anders uit zal zien als de 
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voorgaande. Technisch en wetenschappelijk kan de mens oneindig veel meer dan vroeger, 
maar in moreel opzicht zijn zijn kwaliteiten niet verbeterd. Het lidmaatschap neemt steeds 
andere vormen aan. 

Hier enkele voorbeelden van lidmaatschap en de gevolgen ervan:
• De mens voelt zich burger van de staat waar hij is geboren en identificeert zich met die 
staat, het landschap, de (mogelijk verbeelde) eigenschappen van zijn landgenoten. Hij 
beschouwt buitenlanders als anders. Wordt hij door landgenoten niet als landgenoot  herkend 
en erkend, kan hij daardoor geen werk vinden en wordt hij niet geaccepteerd en 
gediscrimineerd, dan zal hij gefrustreerd elders een identiteit zoeken. Zo ontstaan jihadisten.
• Een man is 40 jaar lang een toegewijd werknemer bij een groot bedrijf. Het bedrijf 
heeft geprofiteerd van de natuurlijke neiging van de man om zich als goed lid van deze 
gemeenschap te gedragen. Het bedrijf gaat failliet en de man wordt afgedankt. Zijn 
instinctieve vertrouwen wordt beschaamd. 
• De jongeman weet dat doden slecht is maar de regel blijkt alleen te gelden binnen de 
verbeelde gemeenschap van zijn land. Ver weg doodt hij onbekenden als soldaat in een leger. 
Hij wordt ervoor geprezen.
• De zwarte vrouw kan geen werk vinden in het witte land. Onbewust wordt ze gezien als
onbekende. Ze wijkt uiterlijk te ver af van de anderen om als groepslid te kunnen worden 
gezien. Racisme is een onprettige maar natuurlijke neiging van de mens die voorkomt uit het 
prehistorische lidmaatschap van de familie. Zij lijdt onder de consequenties.
• De discussie tussen politiek links en rechts gaat meestal over de herverdeling van 
inkomen. Welk deel van de inkomsten wordt door de staat verdeeld en welk deel houdt het 
individu? Links ziet de staat als gemeenschap waarbinnen alle leden verplicht zijn elkaar te 
steunen, rechts hangt het Verlichtingsideaal aan van de individuele mens met eigen 
verantwoordelijkheid die de staat die hiervoor de juiste randvoorwaarden schept.
• De uitspraak dat alle mensen gelijkwaardig zijn, wordt door velen onderschreven. Maar 
moet iemand geld aan hongerigen elders geven ten koste van zijn eigen kinderen? Nee. 
Waarom niet? Omdat zijn eigen kinderen tot zijn belangrijkste groep behoren. Verloochenen 
van dat lidmaatschap zou een grove overtreding van zijn moraal zijn.
• De moraal is het stelsel van regels om met anderen om te gaan. Voortdurend is er 
binnen de groep of groepen waar we lid van zijn een toetsing van die regels. Moeten de 
vluchtelingen worden toegelaten? Wordt er genoeg gedaan aan het milieu? Hoe groot moet het
cadeau zijn bij de komende bruiloft? 
• In de ene maatschappij is homoseksualiteit verboden en zorg voor ouderen verplicht, in
de andere maatschappij is het omgekeerd. Het formuleren van Universele rechten van de 
mens is een te grote pretentie.
• Bij voetbal en veel andere sporten wordt het echte leven geïmiteerd. De groep heeft als
doelstelling de vreemden van een andere, concurrerende groep te bestrijden en daarbij hoeven
de anderen niet gespaard te worden. Het is spel dus doden mag niet. 
• De leider en/of inspirator van de groep kan een buitengewoon grote invloed op de 
moraal hebben. Dat tonen mensen als Hitler, Gandhi, Benedictus van Nursia, Mao Tse Tung en 
Augustinus aan. De groepsleden laten hun morele overtuigingen afhangen van de leiders. Er is 
geen sprake van een individuele afweging.
• Het beste voorbeeld van de mens zonder lidmaatschap is de dakloze zwerver.
• De feestende menigte bij de dance party, juichend voor André Rieu of rond het podium 
met Madonna voelt zich EEN. 
• Onze geliefde tv-presentator, nieuwslezer, komiek of acteur willen we steeds weer zien. 
We kennen hem. Hij praat tegen ons. Hij voelt bijna als familie. We vormen met hem een 
virtuele groep. We identificeren ons met hem. Als we dezelfde persoon in werkelijkheid zien, 
slaat verwarring toe. Het kost enige moeite te bedenken dat hij ons niet kent. 
• De werknemer die zzp-er wordt lijdt verlies aan inkomen maar ook emotioneel verlies. 
Als zzp-er is hij slechts een leverancier van arbeid. Als werknemer is hij onderdeel van een 
organisatie, hij is lid van de groep, hij ontleent er bescherming aan, hij is trouw aan de 
organisatie en doet meer dan nodig. 
• Oorlogen zijn in alle gevallen de strijd tussen groepen. De groepen kunnen bestaan uit 
mensen van één nationaliteit, religie of politieke overtuiging.
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Deze jonge vrouw, een soldaat in het Israëlische leger, illustreert het lidmaatschap op 
overduidelijke wijze. Ze is soldaat, dus lid van het leger. Dat betekent dat zij zich onderwerpt 
aan de regels van deze groep. Zij maakt haar lidmaatschap kenbaar door het dragen van een 
uniform. Uniform = één vorm: alle leden van de groep dragen dezelfde kleren en maken zich 
zo identiek aan elkaar. De individualiteit wordt ondergeschikt aan het lidmaatschap. De groep, 
het leger, heeft een sterke leiderschaps-structuur, waardoor loyaliteit afgedwongen kan 
worden. De groep heeft als specifieke taak de belangen te verdedigen van een grotere groep, 
het eigen volk, en dat door middel van geweld. Het geweld richt zich op de vijand, andere 
mensen die niet individueel maar alleen als groep vijand zijn. (Voor gevaarlijke individuen is er
een ander instituut: de politie.) Dat geweld de grondslag is van het groepslidmaatschap wordt 
duidelijk door het wapen dat zij draagt en de pose die zij aanneemt. Er is het anachronisme 
dat het een vrouwelijke soldaat is. Dat klopt niet met oude culturen, misschien zelfs niet met 
onze genen. De soldaat is altijd een man. De natuurlijke drager van de voortplanting legt die 
taak naast zich neer om die van de strijd, typisch een mannelijke bezigheid, op zich te nemen. 
Deze vrouw draagt een speelgoedbeest. Ieder mens weet dat dit voornamelijk van textiel 
vervaardigde voorwerp een (niet bestaand) beest verbeeldt en begrijpt ook dat dit 
denkbeeldige beest voor de soldaat de wellicht belangrijke rol van gezelschap, kameraad, 
groepsgenoot vervult. De vrouw creëert haar eigen kleine groep, een extra veiligheid. Uit de 
begeleidende tekst (in de weekendbijlage van NRC/Handelsblad) blijkt dat de vrouw haar 
wapen WEL en het speelgoedbeest GEEN naam heeft gegeven. De personificatie van het wapen
is dus sterker als die van het speelgoedbeest. Het benadrukt de gewelddadigheid van de 
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vrouw.

Geschiedenis

De tijd 
naar boven

Denk aan de zee. Op het oppervlak van de huizenhoge golven zijn rimpelingen te 
onderscheiden, rimpelingen van minder dan een centimeter hoogte. Zelfs een regendruppel 
veroorzaakt kringen. Ook dat zijn golven. Tussen de rimpelingen en de grootste golven zijn alle
maten te onderscheiden. Op iedere plek van de zee is de waterhoogte afhankelijk van grote en
kleine golven tegelijkertijd. Iedere seconde verandert op iedere plek de waterhoogte. De 
veranderingen door de passerende rimpelingen vinden het snelst plaats. De grote golven 
zorgen voor de grootste verplaatsing. 

De voortdurende veranderende waterhoogte op ieder plekje van de zee is een metafoor voor 
de veranderingen die de mens ondergaat. Zijn leven wordt bepaald door de tijd en de plaats. 
Omdat onze levensduur beperkt is neigen we ertoe vooral te kijken naar de kleine rimpelingen.
De kleine rimpelingen zullen sneller voorbijtrekken en dus op de korte termijn meer invloed 
hebben. Enkele banale voorbeelden: op de schaal van 24 uur weten we dat het 's avonds 
donker wordt. Op de schaal van een jaar weten we dat het op veel plaatsen in januari kouder 
is dan in juli. De Duitse Middeleeuwer tijdens een pestepidemie leed meer dan de burger van 
het nu armste land op aarde in Burundi. Tijd en plaats zijn beslissende elementen. Als tijd en 
plaats vastliggen, ligt daarmee vast wat de mensen daar en dan denken, vinden, doen, 
streven, hoe zij lijden, hopen, leven. Wat is de invloed van het verre verleden op alle mensen 
die nadien leefden en leven. 

Ik stap door het verleden in stappen van grootteordes. (Gebeurtenissen die in de grootteorde 
van 100 jaar geleden hebben plaatsgevonden, zijn gebeurtenissen die tussen de 500 en 50 
jaar geleden hebben plaatsgevonden.) 

• 106 = grootteorde 1 000 000 jaar. Mensachtigen ontstaan. De mensachtigen 
ontwikkelen eigenschappen die een aanloop zijn naar onze samenleving: rechtop lopen, 
gebruik van gereedschap, vroeggeboorte en dus collectieve broedzorg, misschien aanzetten tot
gebruik van taal. 
• 105 = grootteorde 100 000 jaar De mens, Homo Sapiens, ontwikkelt zich uit 
mensachtigen in Oost-Afrika. De populatie is eerst klein. De mens verspreidt zich vanuit Oost-
Afrika over de rest van Afrika en Eurazië en het Amerikaanse continent. Andere mensachtigen 
sterven uit, worden misschien uitgeroeid. Maar er is ook menging. Menselijke rassen 
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ontwikkelen zich. Voor het eerst wordt voor het individu de cultuur meer dan de evolutie 
bepalend voor zijn leven. Het belangrijkste is daarbij de ontwikkeling van de taal, de 
cultuurdrager bij uitstek. 
• 104 = grootteorde 10 000 jaar. De mens krijgt zo'n grote greep op de natuur dat zijn 
leven volledig verandert, het begin van de landbouw. Het leidt tot een overvloed aan voedsel, 
tot een vaste verblijfplaats van de landbouwer en tot een bevolkingsexplosie. Culturele 
verworvenheden nemen explosief toe: wiel, schrift, domesticeren van steeds meer dieren. 
Oude structuren voortvloeiend uit het bestaan van de rondzwervende clan functioneren niet 
meer naar behoren. Veel geweld. 
• 103 = grootteorde 1000 jaar. De toenemende bevolkingsdichtheid, de vorming van 
steden, leiden tot verdergaande cultuurwijzigingen: schrift en dus de mogelijkheid culturele 
ontwikkelingen vast te leggen en te behouden; toenemende machtsconcentratie en de 
noodzaak van moraliserende kaders voor grote groepen: de grote godsdiensten. 
• 102 = grootteorde 100 jaar. De Verlichting in de westelijke wereld leidend tot 
ontwikkeling van wetenschap en techniek met als gevolg enorme economische groei. Het leven
van velen verschilt sterk van dat van vorige generaties. Afnemende invloed van de godsdienst. 
• 101= grootteorde 10 jaar. Daling van kosten van verplaatsing en toename van 
welvaartsverschillen leiden tot enorme migratiestromen; ontwikkeling van 
informatietechnologie; verdergaande deconfessionalisering; verminderde betekenis van het het
kerngezin. 

Ons denken lijkt met betrekking tot tijd en afstand een logaritmische structuur te hebben. We 
springen in gedachten makkelijk van een plaats op 10 kilometer naar één op 100 kilometer. 
Het verschil bevatten tussen plekken op 100 en 110 kilometer is veel lastiger.

Prehistorie 
naar boven

Het proces van de menselijke evolutie is belangrijk voor de ideeën in dit boek maar details zijn 
niet van groot belang. Ik geef daarom een oppervlakkige en incomplete schets van de kennis 
over de prehistorie op dit moment. Aan deze kennis is misschien wel meer gewerkt, meer over 
nagedacht en geschreven dan over het bezoek aan de maan door de mens. Daarbij veranderen
de inzichten voortdurend, de laatste tijd versneld door de kennis voortgebracht door DNA-
onderzoek van zowel fossiel materiaal als van levende mensen. Het DNA-onderzoek is een 
nieuw “window of opportunity” om de kennis over de prehistorie van de mens te vergroten. 
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Ongeveer 7 miljoen jaar geleden splitsten de protomensen of hominiden zich af van de 
homonoïden stamboom. De hominiden zijn de mensachtigen. De groep hominoïden omvat 
naast de mensachtigen ook de mensapen. (Definities van hominiden en hominoïden zijn niet 
overal hetzelfde.) De vroege mens was circa 1,20 meter groot, woog 30 à 40 kg en had 
dezelfde herseninhoud als de huidige chimpansee. Deze vroege mens kon rechtop lopen. Van 
deze vroege mens ontstonden vele varianten die alle zijn uitgestorven. De stamboom wordt 
door groeiende kennis over de vroege mens steeds ingewikkelder en uitgebreider. Er zijn vele 
vondsten van min of meer van elkaar afwijkende soorten die op verschillende manieren aan 
elkaar gerelateerd kunnen worden. 
Wat konden de voorlopers van de mens al? Er is veel speculatie en er zijn weinig bronnen. 
Homo Erectus bijvoorbeeld leefde van 2 miljoen tot circa 150 000 jaar geleden. Hij liep 
rechtop. Hij leefde in kleine groepen als jager/verzamelaar in Afrika, Europa en Azië, een groot
verspreidingsgebied. Homo Erectus gebruikte vuur en stenen werktuigen. De vuistbijl is dus 
een al miljoenen jaren oude uitvinding. Homo Erectus kookte het vlees en dat betekende 
waarschijnlijk een belangrijke impuls voor een verandering in levensstijl. Misschien gebruikte 
Homo Erectus een proto-taal en kon hij dus praten. 

In The rational optimist beschrijft Matt Ridley Homo Heidelbergensis (500 000 jaar oud), van 
wie de mens mogelijk afstamt. 
This creature has a much bigger brain than, possibly 25 % bigger than late Homo Erectus. 
…..... They had a way of getting food and shelter in their preferred habitat, of seducing mates 
and rearing babies, they walked on two feet, had huge brains, made spears and hand axes, 
taught each other traditions, perhaps spoke or signalled to each other grammatically, almost 
certainly lit fire, sand cooked their food, and undoubtedly killed big animals.....They could not 
change their way much; it was not in their natures. Once they had spread all over Africa and 
Eurasia, their populations never really grew... Crucially they did not shift their niche. They 
remained trapped within it. Nobody woke up one day and said “I'm going to make a living a 
different way.” …. Making a teardrop shaped sharp-edged stone tool takes no more skill than 
making a bird's nest and probably was just as instinctive: it was a natural expression of 
human development. Deze laatste prachtige observatie toont duidelijk hoe dicht de mens in 
veel opzichten bij de dieren staat.

Voor het juiste perspectief hier een citaat van evolutionair psychologen Tooby en Cosmides: 
Natural selection, the process that designed our brain, takes a long time to design a circuit of 
any complexity. The time it takes to build circuits that are suited to a given environment is so 
slow it is hard to even imagine -- it's like a stone being sculpted by wind-blown sand. Even 
relatively simple changes can take tens of thousands of years. 
The environment that humans -- and, therefore, human minds -- evolved in was very different
from our modern environment. Our ancestors spent well over 99% of our species' evolutionary
history living in hunter-gatherer societies. That means that our forebearers lived in small, 
nomadic bands of a few dozen individuals who got all of their food each day by gathering 
plants or by hunting animals. Each of our ancestors was, in effect, on a camping trip that 
lasted an entire lifetime, and this way of life endured for most of the last 10 million years. 

Generation after generation, for 10 million years, natural selection slowly sculpted the human 
brain, favoring circuitry that was good at solving the day-to-day problems of our hunter-
gatherer ancestors -- problems like finding mates, hunting animals, gathering plant foods, 
negotiating with friends, defending ourselves against aggression, raising children, choosing a 
good habitat, and so on. Those whose circuits were better designed for solving these problems
left more children, and we are descended from them. Our species lived as hunter-gatherers 
1000 times longer than as anything else. The world that seems so familiar to you and me, a 
world with roads, schools, grocery stores, factories, farms, and nation-states, has lasted for 
only an eyeblink of time when compared to our entire evolutionary history. The computer age 
is only a little older than the typical college student, and the industrial revolution is a mere 200
years old. Agriculture first appeared on earth only 10,000 years ago, and it wasn't until about 
5,000 years ago that as many as half of the human population engaged in farming rather than
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hunting and gathering. Natural selection is a slow process, and there just haven't been enough
generations for it to design circuits that are well-adapted to our post-industrial life. 

In other words, our modern skulls house a stone age mind. The key to understanding how the 
modern mind works is to realize that its circuits were not designed to solve the day-to-day 
problems of a modern American -- they were designed to solve the day-to-day problems of 
our hunter-gatherer ancestors. These stone age priorities produced a brain far better at 
solving some problems than others. For example, it is easier for us to deal with small, hunter-
gatherer-band sized groups of people than with crowds of thousands; it is easier for us to 
learn to fear snakes than electric sockets, even though electric sockets pose a larger threat 
than snakes do in most American communities. In many cases, our brains are better at solving
the kinds of problems our ancestors faced on the African savannahs than they are at solving 
the more familiar tasks we face in a college classroom or a modern city. In saying that our 
modern skulls house a stone age mind, we do not mean to imply that our minds are 
unsophisticated. Quite the contrary: they are very sophisticated computers, whose circuits are 
elegantly designed to solve the kinds of problems our ancestors routinely faced. 

De mensensoort homo sapiëns, dus onze voorouders, bestaat sinds ongeveer 200 000 jaar, zie
citaat hieronder. Sinds die tijd zijn onze hersenen niet meer in omvang toegenomen. De homo 
sapiëns is ontstaan in Oost-Afrika. 
Hannah Devlin in The Guardian van 25 maart 2015:
Scientists reached the conclusion after showing that almost every man alive can trace his 
origins to one common male ancestor who lived about 250,000 years ago. The discovery that 
so-called “genetic Adam”, lived about 100,000 years more recently than previously understood
suggests that humans must have been genetically diverging at a more rapid rate than 
thought. ….
The study also shows that the most recent common male ancestor was alive at around the 
same time as “mitochondrial Eve” - the last woman to whom all females alive today can trace 
their mitochondrial DNA.
Unlike their biblical counterparts, genetic Adam and Eve were by no means the only humans 
alive, and although they almost certainly never met, the latest estimate which gives a closer 
match between their dates makes more sense, according to the researchers.
When the overall population size is stable – as it has been for long periods in the past - men 
have, on average, just one son, and women, just one daughter. This means that for any given 
man, there is a high chance that his paternal line will eventually come to an end. This means 
any male descendants, for instance his daughter’s son, would have Y-chromosomes inherited 
from other men. If you travelled back far enough in time, the theory goes, there would be only
one man whose paternal line extends unbroken to the present day: this man is Y-chromosome
Adam.
The researchers dated the existence of this man by comparing the Y-chromsomes of 753 
Icelandic men, who were also grouped into 274 paternal lines. The researchers used a 
“molecular clock”, based on the number of DNA mutations that arise with each generation, to 
estimate Adam’s age.
The study, published in Nature Genetics, put the new age for genetic Adam at between 
174,000 and 321,000 years ago. Genetic Eve is thought to have walked the Earth around 
200,000 years ago: well within the new error margin for Adam.
“It gives us enormous confidence to have a timeline that is similar,” said Stefánsson.
…...
Previous research also suggested that humans are evolving more quickly now than at any time
since the split with the ancestors of modern chimpanzees 6m years ago. The study, by the 
University of Wisconsin, found that at least 7% of human genes have undergone recent 
evolution. Some of the changes included the emergence of fair skin and blue eyes in northern 
Europe, greater resistance to malaria in some African populations and the appearance of a 
gene that allows lactose to be digested.

Mogelijk is de populatie op zeker moment heel klein geweest, Sarah Blaffer Hrdy spreekt van 
10 000 individuen. 

naar boven 8

http://nature.com/articles/doi:10.1038/ng.3171


De mens leefde in familiegroepen. De grootte van de groep waarbinnen de mens 
functioneerde, werd gedicteerd door enkele uiterst zakelijke factoren, de voedselvoorziening en
de veiligheid. Om ieder lid van de clan regelmatig van voedsel te kunnen voorzien, moest de 
clan niet al te groot en niet al te klein zijn. Werd de clan te groot, dan dreigde te snel 
uitputting van de voedselbronnen. Was de clan te klein, dan waren te weinig clanleden 
beschikbaar voor de verschillende taken, dan waren de bedreigingen door dieren moeilijk te 
keren en kwam de reproductie in gevaar. Over deze clangrootte zegt de Engelse Wikipedia en 
laat ik voor het gemak aannemen dat deze de op dit moment aanvaarde kennis weergeeft: 
Individual band societies tend to be small in number (10-30 individuals), but these may gather
together seasonally to temporarily form a larger group (100 or more) when resources are 
abundant. Natuurlijk zal dit getal gevarieerd hebben met de klimaten en de diverse 
ontwikkelingsstadia van de jager/verzamelaar. 
De geschiedkundige site www.timemaps.com zegt het zo: 
The ancient hunter gatherers lived in small groups, normally of about ten or twelve adults plus
children. They were regularly on the move, searching for nuts, berries and other plants (which 
usually provided most of their nutrition) and following the wild animals which the males 
hunted for meat. Each group had a large “territory” over which it roamed – large, because only
a small proportion of the plants in any given environment were suitable for people to eat, and 
these came into fruit at different times of the year meaning a large area of land was needed to
meet the food needs of a small number of people. The group’s territory had regular places 
where it stopped for a while. These might be caves or areas of high or level ground giving 
them a good all-round vision of approaching animals (and hostile neighbours), and where they
would build a temporary encampment. These family groups belonged to larger “clans” of 50 to 
100 adults, spread over a wide area and whose members regarded themselves as a “people”, 
descended from a common ancestor. 

Inmiddels is de discussie over het aantal mensen dat een individu in de prehistorie ontmoette 
nog niet afgesloten. We moeten ons erbij bedenken dat we spreken over een periode van 
enkele honderden millenia, over mensen in verschillende stadia van ontwikkeling levend in 
gebieden sterk verschillend in klimaat, begaanbaarheid, bedreigingen en voedsel. Het is dus 
naïef om te spreken van “het leven van de jagers/verzamelaars”. 

Matt Ridley legt nadruk op de culturele ontwikkelingen die zo kenmerkend waren voor Homo 
Sapiens in tegenstelling tot de Neanderthalers. Hij schrijft ze toe aan het bouwen van een 
collective intelligence: 
They had started for the very first time to exchange things between unrelated, unmarried 
individuals: to share, swap, barter and trade.... Reciprocity means giving each other the same 
thing (ususally) at different times. Exchange ….. means giving each other different things 
(usually) at the same time: simultaneously swapping two different objects.... Trade is often 
unequal but still benefits both sides. 
Dit proces begon zo'n 100 000 jaar geleden. Uitwisseling begon als een proces tussen de sexen
waarbij het gebruik van vuur en het koken van voedsel de motor achter dit proces waren. Vuur
en koken leidde tot de verdeling van arbeidstaken tussen man en vrouw. 
Ridley: In terms of nutrition, women generally collect dependable, staple carbohydrates 
whereas men fetch precious protein. Combine the two – predictable calories from women and 
occasional protein from men – and you get the best of both worlds. At the cost of some extra 
work, women get to eat some good protein without having to chase it; men get to know where
the next meal is coming from if they fail to kill a deer...... Everybody gains – gains from trade.
It is as if the species now has two brains and two stores of knowledge instead of one, a brain 
that learns about hunting and a brain that learns about gathering. 

Sarah Blaffer Hrdy heeft een analyse over de ontwikkeling van de hominiden die sterk afwijkt 
van die van Matt Ridley. Zij beargumenteert dat Homo erectus (1,8 millioen jaar geleden) door
klimaat-veranderingen gedwongen werd knollen te gaan eten om te voorzien in de grotere 
energie behoefte van een lichaam met meer hersenen. Homo erectus kon waarschijnlijk vanaf 
800 000 jaar geleden vuur gebruiken voor voedselbereiding. Dit kan hebben geleid tot een 

naar boven 9

http://www.timemaps.com/hunter-gatherer#family


langere levensduur, decennia na de menopauze, van vrouwen. Dit kan de aanloop zijn geweest
naar cooperative breeding, gezamenlijke zorg voor baby en kind, van langzaam volwassen 
wordende babys. Dit leverde de grondslag voor een nieuw hoog niveau van empathie en 
samenwerking. 
In het Natural History Magazine van september 2009 schrijft zij: 
Behaviorally modern humans, capable of symbolic thought and language, emerged more 
recently still, within the last 80 000 years. Most evolutionists have assumed that our unusually
sophisticated capacities for attributing mental states and feelings to others coincided with 
those late-Pleistocene (120 000 tot 12 000 jaar geleden) behavioral transformations, and 
correspond with the need for members of one group to get along so as to outcompete and 
defend themselves against other groups. But there are difficulties with that scenario. There is 
abundant archaeological evidence for ealy warfare, but none dates back much before 12 000 
years ago, when people began to settle down and live in more complex societies with property 
to protect. 
Consider however an alternative explanation, the possibility that our empathetic impulses grew
out of the peculiar way that children in the genus Homo were reared. I believe that at an early
stage in human evolution, our bipedal ape ancestors were increasingly cared for and 
provisioned not just by parents but also by ther group members, known as alloparents. In my 
view cooperative breeding ....... came before big brains. I believe it first emerged among 
upright apes that only were beginning to look like us, and further evolved during the Pleistoce 
in African H. Erectus (also called H. ergaster) - creatures that did not think or use language to 
communicate the way we do. Alloparental care and provisioning set the stage for children to 
grow up slowly and remain dependent on others for many years, paving the way for the 
evolution of anatomically modern people with even bigger brains. It was not the other way 
around: bigger brains required care more than caring required big brains. ...... a growing body
of evidence from traditional societies makes clear wherever rates of child mortality were high, 
children with alloparental provisioning were more likely to survive. ........ Among our 
Pleistocene ancestors, infants with multiple caretakers would have been challenged in ways 
that no ape had ever been before. The needy youngster would have had to decipher not only 
its mother commitment but also the moods and intentions of others who might be seduced in 
helping. ... The youngster best at mind reading would be best cared for and best fed. Such 
novel (for an ape) selection pressures favored a very different type of ape - one that we might
call emotionally modern. 

In een TED presentatie vertelt Zeresenay Alemseged van de vondst van een 3,3 millioen jaar 
oud meisje van drie. Het is een Australopithecus Afarensis, een voorloper van de mens. 
Alemseged maakt hierbij een belangrijke opmerking, mogelijk ontleend aan Blaffer Hrdy. Uit de
vondst van deze dreumes kan afgeleid worden dat op deze leeftijd nog steeds hersengroei 
plaatsvindt bij deze mensachtige. Dat betekent dat ook deze mensachtige als kind sterk 
afhankelijk was van haar opvoeders. En dat betekent weer dat toen al een hoog 
georganiseerde samenwerking nodig was om de kinderen te laten opgroeien. Toen al was er 
dus menselijk lidmaatschapsgedrag. Overigens blijkt uit het tongbeen (hyoid bone) dat het 
meisje qua stem op een chimpansee leek. 

De aanwezigheid van Neanderthalers van circa een half millioen jaar geleden tot enkele 
tienduizenden jaren geleden en dus gedurende vele tienduizenden jaren in hetzelfde gebied als
homo sapiëns is een fascinerende gedachte. De Neanderthaler had meer hersens dan de mens 
en verschilde in bouw ook van de mens maar was nauw verwant. De twee soorten, mensen en 
de Neanderthalers, moeten elkaar ontmoet hebben, hebben wellicht gevochten of naast elkaar 
geleefd. Is het voorstelbaar dat de mens Neanderthalers als slaaf of huisdier heeft gehouden? 
Of omgekeerd? En waarom ontwikkelde de Neanderthaler minder cultuur dan homo sapiens? 

Ondertussen is uit DNA-onderzoek gebleken dat menselijk, niet-Afrikaans DNA voor 1 tot 4 % 
deel uit Neanderthal bron komt. Dat is te vergelijken met de genetische bijdrage van één over-
over-overgrootouder. Er is waarschijnlijk sexueel contact geweest tussen de twee soorten in de
periode , 50 000 tot 80 000 jaar geleden, dat mensen uit Afrika migreerden. 
DNA-onderzoek onthult veel van wat er gebeurde in de prehistorie. Het is alsof een oud schrift 
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is gevonden, maar dan een schrift vastgelegd in het DNA. Onderzoek aan palaeontologisch 
DNA door Svante Paäbo leverde naast het genoom van de Neanderthaler sensationele 
resultaten. Zo resulteerde onderzoek aan een 40 000 jaar oud pinkbotje, dat in Siberië werd 
gevonden, in de ontdekking van een nieuwe mensachtige, de Denisova. Het Denisova DNA 
verschilt weinig van dat van de mens maar meer dan Neanderthal DNA. Homo sapiëns had 
sexueel contact met de Denisova-mens, waardoor volken in de Stille Oceaan voor enkele 
procenten Denisova-DNA met zich dragen. Denisova DNA wijst op sexueel contact tussen de 
Denisova-mens en de Neanderthaler. 

Van homo sapiëns is nu door DNA onderzoek vastgesteld wanneer en in welke richting 
migraties vanuit Oost-Afrika hebben plaatsgevonden. 
Uit een artikel van Hendrik Spiering (NRC/Handelsblad) citeer ik: 
Rond 125.000 jaar geleden, toen het klimaat veranderde door de komst van een nieuwe 
ijstijd, trokken groepen naar het noorden. Aanwijzingen daarvoor zijn de resten van de 
strandcultuur aan de Eritrese kust ca. 125.000 jaar geleden. Uit de periode rond 90.000 jaar 
geleden zijn de skeletresten van Homo sapiens in Israël gevonden. Deze trek uit Afrika zette 
echter niet door, daarna verdween de moderne mens er weer. Pas circa 60.000 jaar geleden 
begon de definitieve trek uit Afrika en de kolonisatie van de rest van de wereld. In Europa 
leefden ten al een paar honderdduizend jaar Neanderthalers, en in Azië; nog altijd Homo 
Erectus, maar die mensensoorten zijn uitgestorven. 

De mens die uit Oost-Afrika migreerde zal een zwarte zijn geweest. Uit de gemigreerde 
groepen zijn in de laatste 60 000 jaar genetisch iets afwijkende menstypen ontstaan. Ten 
gevolge van de aanpassing aan een omgeving met minder zonlicht en dus verminderde 
vitamine D-produktie, is de huid van de mensen in gematigde streken lichter geworden. 
Over de prehistorie, onderzoeksgebied van de archeologie, zijn inmiddels vele boeken 
geschreven. Gedurende deze periode, dat is dus eigenlijk gedurende bijna het gehele bestaan 
van de mens, was de mens jager/verzamelaar. Uit het vele onderzoek naar het leven van nu 
nog levende jagers/verzamelaars blijkt dat ook dat leven vele vormen aan kan nemen. Denk 
aan de verschillen in het leven tussen de Inuit (Eskimo's) en de !Kung (Bosjesmannen). Van 
het sociale leven in de prehistorie, en daarvan juist zou ik graag meer willen weten, is het 
meeste giswerk. 
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Hier nog een citaat van Matt Ridley: 
Take a snapshot of the life of hunter gathering human beings in their heyday, say at 15000 
years ago well after the taming of the dog..... People had spear throwers, bows and arrows, 
boats, needles, adzes, nets. They painted exquisite art on rocks,decorated their bodies, traded
foods, shells, raw materials and ideas.They sang songs, danced rituals, told stories, prepared 
herbal remedies for illnesses. They lived into old age far more frequently than their ancestors 
had done. 
Daartegenover staan de ideeën van Keeley. Uit Wikipedia:
War Before Civilization: the Myth of the Peaceful Savage (1996) is a book by Lawrence H. Keeley, an 
archeology professor at the University of Illinois at Chicago who specializes in prehistoric Europe. 
The book deals with warfare conducted throughout human history by societies with little technology. In 
the book, Keeley aims to stop the apparent trend in seeing civilization as bad, by setting out to prove 
that prehistoric societies were violent and frequently engaged in warfare. 

Ik geef een klein snufje over prehistorische culturen.

I 
Van Wikipedia:
Wetenschappers hebben in het zuiden van Frankrijk één van de eerste vormen van 
muurtekeningen ontdekt.
De muurtekeningen zijn ongeveer 37.000 jaar oud en het werk van de Aurignacien-cultuur. 
“De eerste Aurgnacien-mensen functioneerden min of meer net zo als de mensen vandaag de 
dag,” vertelt onderzoeker Randall White in een persbericht. “Ze hadden relatief complexe 
sociale identiteiten die ze communiceerden door persoonlijke versieringen en ze maakten 
beelden en afbeeldingen.”

II
De afbeelding hieronder afkomstig van Wikipedia geeft de verspreiding van klokbekercultuur in
Europa. Deze cultuur dateert van de periode 2700 tot 2100 voor Christus. Men vermoedt dat 
het hier gaat om nomadische herdersvolken. 
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III
Lucas Brouwers beschrijft in NRC/H van 23/8/2015 het kannibalisme van het Magdaléniers, 
17000 tot 10000 jaar geleden. Het waren steppejagers, jagend op rendieren 's winters en 
paarden des zomers. Ze leefden verspreid over Europa. Brouwers: De Europeanen van 15000 
jaar geleden slachtten hun doden met aandacht, en aten ze op. Het was een ritueel, denkt de 
Britse archeoloog Silvia Bello die de mensenbeenderen onderzocht 

Het gaat me hier niet om de aard van de culturen maar om het feit dat deze culturen hebben 
BESTAAN. Het betekent dat ik niet te eenvoudig kan spreken over prehistorische kleine 
rondzwervende groepen, zeker niet in het Mesolithicum. Er was één of andere samenhang 
tussen de rondzwervende groepen, een gemeenschappelijke cultuur. Was het alleen een 
cultuur berustend op uitwisseling? Of was er sprake van zich steeds afsplitsende families en 
dus een genetisch verband tussen al deze mensen bij wie we iets gemeenschappelijks 
onderscheiden, de afbeeldingen die ze maken, het (rituele) kannibalisme, de bekers die 
allemaal op elkaar lijken? Hoe was hun relatie? Toevallige ontmoetingen? Afspraken: “volgend 
voorjaar zien we jullie hier weer”? Hadden alle Magdaléniers dezelfde moraal? Hoe 
beschouwden de verschillende groepen elkaar? Als verwanten? Als concurrenten? 

Ik destilleer tenslotte de volgende gedachten. Heel lang, vele duizenden generaties lang, 
leefden mensen en hun voorgangers op een manier die drastisch afweek van de onze en die 
enkele doorslaggevende karakteristieken had ondanks de vele variëteiten afhankelijk van tijd 
en plaats. De prehistorische mens leefde in familieverband, bezat zo goed als niets en had 
geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij leefde van wat de natuur hem leverde. De 
bevolkingsdichtheid was heel klein, maximaal 1 millioen mensen wereldwijd. Hij ontmoette 
zelden verwante en bevriende groepen andere mensen en heel zelden groepen onbekenden die
hij ervoer als gevaarlijk en bedreigend. Deze mens was eerst en vooral lid van zijn familie. Dat 
bepaalde zijn gedrag. Net als in het ons bekende kerngezin deelde hij zijn eten en zijn 
gevoelens. Hij droeg dezelfde verantwoordelijkheden als in ons kerngezin, volgde regels die 
ook in ons kerngezin gelden. Nee: we moeten aannemen dat de regels die wij volgen voor een 
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groot deel afgeleid zijn van wat de prehistorische mens ontwikkelde. En ook dat is niet 
helemaal waar. Ons kerngezin is een gereduceerde extended family, die we nog herkennen in 
de reclames van Italiaanse families aan een lange tafel in een boomgaard. De reductie van de 
extended family tot een kerngezin, vroeger met vier of meer kinderen en nu soms niet meer 
dan een moeder met haar enige kind leidt natuurlijk tot ander gedrag. De essentie van onze 
prehistorie is in ieder geval dat onze relatie met andere mensen voor 99 % van de tijd bestond
uit de omgang met familieleden. Deze omgang werd gestuurd door regels die voor een groot 
deel genetisch aangelegd waren met culturele (dus slechts via opvoeding overdraagbare) 
aanpassingen. We weten nu onder andere door onderzoekers als de Waal, Tomasello en Blaffer
Hrdy dat de prehistorische mens zich in de moeilijke omgeving handhaafde middels veel 
empathie voor zijn familieleden. 
Het is noodzakelijk zich te realiseren dat er ook anders over gedacht kan worden. Het 
duidelijkste voorbeeld hiervan is het contrasterende gedachtengoed van Ayn Rand. Zij 
beschouwt de mens als een puur egoïstisch wezen en beargumenteert dat de maatschappij 
ingericht moet worden met deze premisse als uitgangspunt. Haar gedachtengang is zo 
belangrijk omdat deze de grondslag voor het nog steeds veel aangehangen neo-liberalisme, 
met als uitvloeisel het harde kapitalisme zoals we dat kennen in de USA. Op grond van 
hierboven gepresenteerde inzichten in de prehistorie is het ook noodzakelijk zich te realiseren 
dat Rand's opvattingen onjuist zijn.
 
10000 jaar

naar boven
Met kennis van het verleden is het heden beter te begrijpen. Dat geldt veel meer voor de 
prehistorie dan de historie. Dat wordt tot dusverre nog niet algemeen onderscheiden. In 
onvoldoende mate wordt ingezien dat in de lange prehistorie de fundamenten zijn gelegd van 
ons gedrag, in het bijzonder tegenover anderen. Met die aanleg is de mens als het ware de 
historie begonnen. Maar toch waren er in de historie, laat ik zeggen de laatste tienduizend jaar,
ook ontwikkelingen die mede kunnen verklaren waarom de maatschappij werkt zoals hij werkt.
Voor de eenvoud laat ik de historie beginnen met de start van de landbouw circa tienduizend 
jaar geleden. 
Nu is de vraag: welke ontwikkelingen hebben zich de laatste tienduizend jaar voorgedaan die 
het groepsgedrag van de mens hebben beïnvloed? Een goed onderbouwd antwoord hierop 
vergt een levenslange studie van de geschiedenis van de mensheid. In het volgende leun ik 
sterk op wat Hariri schrijft in zijn boek Sapiëns.
Er zijn twee ontwikkelingen die meer dan andere hier van belang zijn: 
1 de invoering van de landbouw beginnend rond tienduizend jaar geleden, een periode ook wel
aangeduid als de Neolithische revolutie
2 de geschiedkundige periode die begint rond 1600 en waar wij zelf deel van uitmaken. Zeker 
de laatste is een discontinuïteit in de menselijke ontwikkeling maar die voor ons moeilijk als 
discontinuïteit is te ervaren. Ik wil die in een aparte paragraaf bespreken.
Voorafgaand aan de eerste discontinuïteit, tienduizend jaar geleden, leefde de mens in 
rondzwervende groepen zoals eerder omschreven. De landbouw veroorzaakte een versnelling 
van de ontwikkeling van cultuur. De overgang naar landbouw BEGON circa tienduizend jaar 
geleden en vond plaats op een aantal plaatsen in de wereld. Het meest bekend zijn 
Mesopotamië en Midden-Amerika. Vanuit die plekken verspreidde deze nieuwe leefwijze zich 
geleidelijk. Dat was dus een proces van duizenden jaren. 

Getallen die Harari noemt:
10 000 vC: 5 tot 8 miljoen jager-verzamelaars
100 nC: 1 tot 2 miljoen jager-verzamelaars + 250 miljoen boeren
8500 vC: Jericho, grootste nederzetting met een paar honderd inwoners
7000 vC: Çatal Höyük, 5000 tot 10 000 inwoners
3100 vC: Egyptisch koninkrijk met honderdduizenden mensen 
2250 vC: Akadische rijk met meer dan een miljoen onderdanen
1000 vC – 500 vC: Nieuw-Assyrische, Babylonische en Perzische rijk met miljoenen 

onderdanen
221 vC: Qin dynastie in China met 40 miljoen onderdanen

naar boven 14



Romeinse rijk: honderd miljoen onderdanen.
Zeker leefden jager/verzamelaars en 
landbouwers soms geruime tijd naast elkaar.
Eigenlijk moet ik zeggen “leven”, want er 
zijn nog steeds jager verzamelaars. De 
verspreidingssnelheid is voor Europa 
vastgesteld op ???? In Nederland begon de 
landbouw circa 7500 jaar geleden.
De landbouw veroorzaakte belangrijke 
maatschappelijke veranderingen. Zoals:

• permanente locatie, bouw van 
boerderijen en huizen 

• minder voedseltekorten 
• begin van substantieel bezit, oogst 
• snellere bevolkingsgroei en 

plaatselijk grotere 
bevolkingsdichtheid 
(mogelijk dat de grotere 
bevolkingsconcentratie VOORAF ging 
aan de ontwikkeling van de 
landbouw) 

• het ontstaan van dorpen, steden en 
staten

In de daaropvolgende tienduizend jaar is 
zoveel gebeurd dat geen bibliotheek de 
verslaggeving ervan kan bevatten: het 
ontstaan van koninkrijken, oorlogen, 
uitvindingen, veranderingen in levensstijl, 
bevolkingsgroei, emigraties, ziektegolven, 
klimaatveranderingen. Maar ik wil alleen 
nadenken over de manier waarop mensen 
zich tot elkaar verhielden, hoe zij met elkaar
omgingen.

De diversiteit in leefwijzen is in deze periode 
enorm groot. Een prachtige illustratie hiervan is 
het leven van de Nuer in de Zuid-Soedan die tot
1940 in symbiose met hun vee een primitief 
herdersleven leidden dat niet was beïnvloed 
door andere beschavingen. Uit de studie van 
Evans-Pritchard hier enkele regels:
The men wake about dawn at camp in the 
midst of their cattle and sit contentedly 
watching them till milking (door de vrouwen) is 
finished. They then either take them to pasture 
and spend the day watching them graze, 
driving them to water, composing songs about 
them, and bringing them back to camp, or they
remain in the kraal to drink their milk, make 
tethering-cords and ornaments for them, water 
and in other ways care for their calves, clean 
their kraal, and dry their dung for fuel. Nuer 
wash their faces in the urine of the cattle, 
especially when cows utinate during milking, 
drink their milk and blood, and sleep on their 
hides by the side of the smouldering dung. 
They cover their bodies, dress their hair, and 
clean their teethwith the ashes of cattle dung, 
and eat their food with spoons made from their 
horns... A man knows each animal of his herd 
and the herds of his neighbours and kinsmen: 
its colour, the shape of its horns, its 
peculiarities, the number of its teats, the 
amount of milk it gives, its history, its ancestry 
and its progeny.

In Guns, germs and steel maakt Jared Diamond een onderscheid in samenlevingen. Hier is een
tabel van hem gedeeltelijk overgenomen:

Band Tribe Chiefdom State

Number of people dozens hundreds thousands Over 50 000

Settlement pattern nomadic fixed, 1 village Fixed, 1 or more
villages

Fixed, many 
villages and 
cities

Basis of relationships kin Kin-based clans Class and 
residence

Class and 
residence

Ethnicities and 
languages

1 1 1 1 or more

bureaucracy none none None or 1 or 2 
levels

Many levels

Conflict resolution informal informal centralized Laws, judges

Food production no No  yes→ Yes  intensive→ intensive

Division of labor no no No  yes→ yes

exchanges reciprocal reciprocal Redistributive 
(tribute)

Redistributive 
(taxes)

naar boven 15



Stratified society no no Yes, by kin Yes, not by kin

slavery no no Smal scale Large scale

Diamond: probably all humans lived in bands until at least 40 000 years ago, and most still did
as recently as 11 000 years ago..... tribal organization began to emerge 13 000 years ago.... 
Chiefdoms arose by around 5500 B.C. In the Ferile Crescent and by around 1000 B.C. In 
Mesoamerica nad the Andes …. As recently as A.D. 1500 less than 20 percent of the world's 
land area was marked off by boundaries into states run by bureaucrats and governed by laws.
Clans definieert Diamond als formerly recognized kinship groups die binnen de tribe of stam 
huwelijkspartners uitwisselden.
Privé:
Deze structuur wordt mij beschreven door mijn Afrikaanse vriendin en toenmalige chef Ikpindi 
Kondi als zij praat over het dorp waar zij in de dertiger jaren van de vorige eeuw werd 
geboren in Ivoorkust.
Stammen vormen gezamenlijk chiefdoms de dreiging van externe invloeden dan wel door 
verovering, en dus zeker niet op vredelievende wijze.

In het begin van The origin of political order geeft Fukuyama een beeld van de natie-vorming 
die ik hier citeer: 
The Celtic peoples who first settled the British Isles, as well as the Romans who conquered 
them, and the Germanic barbarians who displaced the Romans, were all originally organized 
into tribes much like those that still exist in Afghanistan, central Iraq and Papua New Guinea. 
So were the Chinese, Indians, Arabs, Africans, and virtually all other peoples on earth. They 
owed primary obligation not to a state but to kinfolk, they settled disputes not through courts 
but through a system of retributive justice, and they buried their dead on property held 
collectively by groups of kin. 
Over the course of time, however, these tribal societies developed political institutions. First 
and foremost was the centralized source of authority that held an effective monopoly of 
military power over a defined piece territory - what we call a state. (Fukuyama slaat in dit 
overzicht het feodalisme of leenstelsel en andere overgangsvormen over) Peace was kept not 
by a rough balance of power between groups of kin but by the state's army and police, now a 
standing force that could also defend the community against neigboring tribes and states. 
Property came to be owned not by groups of kinfolk but by individuals, who increasingly won 
the right to buy and sell it at will. Their rights to that property were enforced not by kin but by
courts and legal systems that had the power to settle disputes and compensate wrongs. 
In time, moreover, social rules were formalized as written laws rather than customs of 
informal traditions. These formal rules were used to organize the way that power was 
distributed in the system, regardles of the individuals who exercised power at any given time. 
Institutions, in other words, replaced individual leaders. Those legal systems were eventually 
accorded supreme authority over society, an authority that was seen to be superior to that of 
rulers who temporarily happened to command the state's armed forces and bureaucracy. This 
came to beknown as the rule of law. 
Ondertussen is Fukuyama al aangeland in de tegenwoordige tijd.
Finally, certain societies not only limited the power of their states by forcing rulers to comply 
with written law; they also held them accountable to parliaments, assemblies, and other 
bodies representing a broader proportion of the population. Some degree of accountability was
present in many traditional monarchies, but it was usually the product of informal consultation 
with a small body of elite advisers. Modern democracy was born when rulers acceded to formal
rules limiting their power and subordinating their sovereignty to the will of the larger 
population as expressed through elections. 

Hariri bespreekt overtuigend en meeslepend het resultaat van de cognitieve revolutie: de 
capaciteit van de mens tot het fictieve verhaal. Het fictieve verhaal onderscheidt de mens van 
de andere dieren. Hij illustreert dit met Peugeot. Het is niet mogelijk dit begrip te koppelen aan
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een afgerond deel van de werkelijkheid. Het is niet de som van alle fabrieken, de verzameling 
werknemers, het totaal van de aandelen, alle ooit gebouwde auto's, enzovoorts. (Ik bedacht 
me ooit hetzelfde denkend aan mijn school.) Hariri maakt duidelijk hoe groot de reikwijdte is 
van het gebruik van het fictieve verhaal. Grote aantallen vreemden kunnen succesvol 
samenwerken dankzij het geloof in gemeenschappelijke mythen. Hij noemt kerken, staten 
(Anderson), naamloze vennootschappen. Er zijn geen goden in het heelal, geen naties, geen 
geld, geen mensenrechten, geen wetten en geen rechtsgang buiten de collectieve fantasie van
de mensheid...... Een groot deel van de geschiedenis draait om de vraag: hoe overtuig je 
miljoenen mensen om bepaalde verhalen over goden of naties of naamloze vennootschappen 
te geloven?.... De dingen die mensen creëren via dit web van verhalen staan in 
wetenschappelijke kringen bekend als 'ficties', 'sociale constructies' of 'imaginaire realiteiten'. 

Benedict Anderson (Imagined Communities) geeft een mooi voorbeeld:
Bij de pelgrimstocht (naar Mekka en Rome) wordt een band gecreëerd tussen mensen die 
elkaar niet eens kunnen verstaan. De Berber die de Maleisiër voor de Kaaba ontmoet, moet 
zich als het ware afvragen: Waarom doet deze man hetzelfde als ik, waarom spreekt hij 
dezelfde woorden als ik, ook al kunnen we niet met elkaar praten? ….Omdat we allen Moslims 
zijn, is het enige antwoord.

In termen van het lidmaatschap is er in deze tienduizend iets uitzonderlijks gebeurt: het 
ontstaan van verbeelde lidmaatschappen. Dat bespreek ik nader in de paragraaf Taxonomie 
van lidmaatschappen.

Net als in de prehistorie en tot circa 200 jaar 
geleden was voor het grootste deel van de 
mensheid de verplaatsingssnelheid die van 
het lopen: 5 kilometer per uur. Dat betekende
dat afgezien van uitzonderlijke 
omstandigheden zoals oorlog en hongersnood 
slechts weinigen zich regelmatig meer dan 
een tiental kilometers van huis verwijderden. 
Zonder snelle en goedkope middelen van 
transport, boekdrukkunst en electronische 
communicatie bleef informatie over en het 
contact met anderen beperkt tot de mensen in
de directe omgeving. Toch werd het aantal 
mensen waarmee ieder individu contact had 
veel groter dan in de jager/verzamelaarstijd. 
De relatie met die anderen was niet langer 
alleen de familieband. De regels die het 
gedrag in de extended family bepaalden 
waren net zo helder en duidelijk (maar 
natuurlijk niet hetzelfde) als die in een roedel 
honden. Dat voldeed niet langer. 
De combinatie van permanente woonplaats en
grotere bevolkingsdichtheid betekende voor 
de individuele mens dat hij omringd werd door
of in ontmoeting kwam met niet alleen band- 
en clangenoten maar ook relatieve 
vreemdelingen. Dit vereiste aanpassingen aan
het gedrag. Tot op welke hoogte zijn 
gevoelens van empathie van toepassing, moet
bezit gedeeld worden met de vreemdeling of 
is hij juist een bedreiging? Dat soort vragen 
drong zich op, vragen waar de mens sinds die 
tijd nog steeds mee worstelt.
De "natuurlijke" regelgeving van de 

Hier een prachtige beschrijving van het 
Europese platteland rond het jaar 1000 van 
Georges Duby, schrijver van De 
Kathedralenbouwers.
Heel weinig mensen - verlaten streken die zich onafzienbaar ver 
naar het westen, het noorden en het oosten uitstrekken, tot ze 
uiteindelijk alles overdekken - woest land, moerassen, wilde 
rivieren en heidevlakten, bossen, weidegronden en wouden, hier 
en daar verwoest door bosbranden en de vluchtige inzaaiingen van
houtbranders - hier en daar een open plek, een gewonnen maar 
toch nog maar half getemd stuk land; ondiepe, armzalige voren, 
getrokken in de weerspannige grond door houten werktuigen, 
voortgezeuld door magere ossen; en ook binnen die 
voedselproducerende ruimte grote lege plekken, velden die een, 
twee, drie, soms tien jaar braak blijven liggen opdat ze tijdens die
rustperiode op natuurlijke wijze hun vruchtbaarheid herkrijgen - 
hutten van steen, klei of takken, bijeen klittend in kleine 
gehuchten, omgeven door doornenhagen en een gordel van tuinen 
- soms, omringd door een beschermende palissade, de woning van 
een dorpshoofd, een houten loods, graanschuren, slavenverblijven
en, terzijde, de keukens - af en toe een stedelijke nederzetting 
die, doortrokken van de landelijke natuur, niet meer is dan het 
gebleekte skelet van een Romeinse stad, ruïnevelden waar de 
ploeg zorgvuldig omheen getrokken wordt, een zo goed mogelijk 
herstelde omheining, stenen bouwwerken die nog uit het 
Romeinse Rijk dateren, omgebouwd tot kerken of versterkingen; 
vlak daarnaast enkele tientallen hutten waar wijnbouwers, wevers
en smeden wonen, ambachtslieden die in dienst van het garnizoen
en de plaatselijke bisschop sieraden en wapens vervaardigen; en 
ten slotte twee of drie joodse families die tegen rente kleine 
sommen geld lenen - karresporen, lange rijen lastdragers die 
herendienst verrichten, kleine konvooien van scheepjes en vlotten
op alle waterwegen: zo ziet in het jaar 1000 de westerse wereld 
eruit. Ruw en landelijk in vergelijking met Byzantium, met 
Cordoba, zeer arm en zeer behoeftig. Een woeste wereld. Een 
wereld die voortdurend door honger wordt bedreigd.

Ze is zeer dun bevolkt, maar toch is haar bevolking altijd nog te 
talrijk. Met bijna blote handen vecht zij tegen een onwillige 
natuur aan wier wetten zij onderworpen is, tegen een 
onvruchtbare, want onvoldoende bewerkte grond. Geen enkele 
boer verwacht op elke graankorrel die hij zaait meer dan drie 
korrels te oogsten, als het jaar niet al te slecht is, en daarvan kan 
hij tot Pasen brood eten. Daarna moet hij genoegen nemen met 
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prehistorie voldeed niet langer. De regels 
werden en worden geleerd van de ouders, die 
ze weer van hun ouders hadden 
overgenomen. Omdat de regels zo essentieel 
zijn voor een ordelijke samenleving was 
voorouder-verering in de prehistorie, dus voor
de jager/vezamelaar, een goede manier om de
regels een sacrale en dus meer permanent 
karakter te geven.

kruiden, wortels, datgene wat hij in de bossen en aan de 
rivieroevers te eten vindt. Het zware werk van de zomer moet 
gedaan worden op een lege maag en wegkwijnend van 
vermoeidheid wacht de boerenbevolking op de oogst. En wanneer 
het weer - zoals meestal - niet meezit, is het graan nog eerder op 
en moeten de bisschoppen de verboden opheffen, de rituele orde 
doorbreken en toestaan dat er in de vasten vlees gegeten wordt. 
Soms, wanneer overvloedige regens de aarde hebben doorweekt 
en het werken in de herfst onogelijk hebben gemaakt, wanneer 
stormen de regentijd hebben verstoord, maakt het gewone gebrek
plaats voor werkelijke hongersnood, die haar dodelijke tol eist. 

Naast de vele uitvindingen in het Neolithicum, zoals het bouwen van huizen, de uitvinding van 
het wiel, het maken van keramiek en de productie en toepassingen van metalen zijn er twee 
uitvindingen die nog belangrijker zijn. Het woord uitvinding is voor deze noviteiten eigenlijk 
niet juist. Het zijn zich geleidelijk ontwikkelende zaken. Ik bedoel 
(1) de ontwikkeling van het schrift en
(2) het ontstaan van de grote religies. Het merkwaardige is dat deze twee ontwikkelingen 
samenhangen. 
De grote religies zouden waarschijnlijk niet kunnen bestaan en hebben gefunctioneerd zonder 
het schrift. 
Hier is noch tijd, noch plaats, noch de deskundigheid om deze stellingen nauwkeurig te 
onderzoeken en beschrijven. Het blijft dus bij hypotheses. 
Over het schrift zeggen Cosmides en Tooby (vrije vertaling van mij)
For any given behavior you observe, there are three possibilities: 
1. It is the product of general purpose programs (if such exist) (in het brein)
2. It is the product of cognitive programs that are specialized for producing that behavior; or 
3. It is a by-product of specialized cognitive programs that evolved to solve a different 
problem. (Writing, which is a recent cultural invention, is an example of the latter.) 
Voor iedereen die schrijft is duidelijk dat het schrift een fundamentele sprong in het denken 
heeft veroorzaakt. Het schrift maakt mogelijk een gedachte, een verhaal, een bedenksel, een 
idee vast te leggen. Het maakt mogelijk het geschrevene op een ander moment te 
beschouwen, over na te denken. En het maakt mogelijk het geschrevene uit te breiden. En dat
recursief, tot in het oneindige kan dit proces worden herhaald.
In de paragraaf Moraal bespreek ik iets uitgebreider hoe uit voorouderverering religie kan 
ontstaan. Uit het lemma History of religion van de engelstalige Wikipedia haal ik de volgende 
tekst: 
Organized religion emerged as a means of providing social and economic stability to large 
populations through the following ways:
•Organized religion served to justify the central authority, which in turn possessed the right to 
collect taxes in return for providing social and security services to the state. The empires of 
India and Mesopotamia were theocracies, with chiefs, kings and emperors playing dual roles of
political and spiritual leaders. Virtually all state societies and chiefdoms around the world have 
similar political structures where political authority is justified by divine sanction.
•Organized religion emerged as means of maintaining peace between unrelated individuals. 
Bands and tribes consist of small number of related individuals. However states and nations 
are composed of thousands or millions of unrelated individuals. Jared Diamond argues that 
organized religion served to provide a bond between unrelated individuals who would 
otherwise be more prone to enmity. He argues that the leading cause of death among hunter 
gatherer societies is murder.

De Tijd van Verandering
naar boven

Zie de foto in de paragraaf De tijd.  Kleine en grote golven lopen door elkaar. Het mensenleven
is minder dan een rimpeling in de eeuwigheid. Een mensenleven is kort vergeleken met het 
langdurige bestaan van de mensheid. Een periode van 200 jaar is lang vergeleken met een 
mensenleven maar op de schaal van de mensheid is het kort. Ik denk dat over duizend jaar de 
periode die in circa 1600 startte als een nieuwe periode van omwenteling zal worden 
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beschouwd. Een discontinuïteit. Ik kijk naar deze tijd, waar het moment dat ik schrijf 
onderdeel van is, als door een omgekeerde verrekijker. Ik noem het de Tijd van Verandering.

In moderne historische opvattingen wordt de Verlichting beschouwd als het eindpunt van de 
Middeleeuwen. De Renaissance zou beschouwd kunnen worden als aanzet tot de Verlichting. 
De Verlichting kan van grotere afstand bezien, niet los worden gezien van andere 
ontwikkelingen die rond deze tijd, de achttiende eeuw, of in de eeuwen daarna optraden. We 
zouden kunnen zeggen dat de huidige tijd onderdeel is van een versnelling in de menselijke 
ontwikkeling die zich de laatste 3, 4  eeuwen voordoet. Het is een versnelling die alle mensen 
op aarde, en dat zijn er meer dan ooit, treft.

Wat is een discontinuïteit? Het is een begrip veel gebruikt in de wiskunde. In een grafiek is de 
discontinuïteit te zien als een plotselinge richtingsverandering of onderbreking van de lijn. 

Als ik tijdens een fietstocht moet stoppen voor een rood stoplicht, dan is er een discontinuïteit. Een 
tweede voorbeeld. Ik schuif met mijn vinger tegen de onderkant van een beker koffie zodat deze heel 
langzaam dichter naar de rand van de tafel schuift, heel geleidelijk en heel zachtjes. Millimeter voor 
millimeter schuift de beker naar en op de rand. Op zeker moment staat de beker voor zowat de helft over
de rand. Ik duw zachtjes door en dan plotseling valt de beker over de rand naar beneden. 
De periode waar we ons nu in bevinden en die startte met de Verlichting rond 1800 heeft alle kenmerken
van een discontinuïteit, zie voor uitleg hiernaast, maar we ervaren dat niet zo. Om dat te begrijpen ga ik 
terug naar de beker koffie. Laten we aannemen dat in de koffie microben zijn met een heel korte 
levensduur, een levensduur van enkele duizenden van een seconde. Als de beker begint te vallen worden
microben geboren maar voor de beker met koffie de grond bereikt zijn al enkele microben generaties 
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geboren en gestorven. De microben zien de discontinuïteit niet. Op soortgelijke wijze is één mensenleven
te kort om de discontinuïteit te ervaren.

De Tijd van Verandering is niet afgerond. Het opwindende en angstaanjagende van deze tijd is,
dat ik geen notie heb van wat hierna zal komen en van de kansen dat de wereld ooit in 
rustiger vaarwater terecht zal komen. Enkele belangrijke aspecten van de ontwikkelingen in De
Tijd van Verandering noem ik hieronder: 

• Ontwikkeling van de wetenschappen 
Het systeem van de publicatie van onderzoeksresultaten met bronvermelding van eerder 
onderzoek na peer review in daarvoor gespecialiseerde wetenschappelijke tijdschriften is 
minder dan 100 jaar oud. Popper's idee van falsificatie ook. Dat zo steen voor steen een 
bouwwerk aan kennis wordt geconstrueerd is dus ook nog maar recent. Zeker zijn in de 19e 
eeuw al veel ontdekkingen gedaan. Enig begrip over de structuur van de materie, verklaringen 
van natuurkundige verschijnselen en kennis over de bouw van levende organismen stamt 
vooral uit deze tijd. Misschien is wiskunde eigenlijk de enige oude harde wetenschap. 

• ontwikkeling van de techniek 
Filosofen en de meeste wetenschappers geven
blijk van een blinde vlek voor techniek. 
Archeologen kunnen lang doorgaan over de 
bewerkingen die van een stuk vuursteen een 
vuistbijl maken, er is ook gestudeerd op de 
ontwikkeling van de ploeg. Maar wat er 
gebeurt in een fabriek of de 
ingenieursbureaus, de R&D afdelingen van 
grotere bedrijven. Nee, niet de wetenschap 
was de voorwaarde voor de grote sprongen in 
welvaart zo groot dat ons sociale systeem 
volledig overhoop wordt gehaald. Het was de 
techniek. Denk bij techniek ook aan de 
windmolens, de constructie van (door paarden
voortgetrokken) wagens, 

Ik illustreer de invloed van techniek met een 
voorbeeld. Al eeuwen wordt glas gemaakt. 
Zand en soda + nog wat toevoegingen wordt 
bij hoge temperatuur gesmolten en 
vervolgens op de juiste wijze afgekoeld. Op 
zeker moment zo'n jaar of 50 geleden 
bedacht iemand een nieuwe methode voor het
maken van vlakglas, het glas dat gebruikt 
wordt voor ruiten. De truc is het gesmolten 
materiaal uit te laten vloeien op een bad van 
gesmolte tin en het daargeleidelijk op te laten
afkoelen. Weinig wetenschappelijke kennis is 
nodig om dit te bedenken. Deze 
produktiewijze levert een superieure kwaliteit 
glas waarvoor veel minder mankracht nodig is
dan oudere methodes.

• De industriëlerevolutie – landbouwgereedschap zoals maaimachines, machines om te 
spinnen en weven. 

• de verbreiding van de boekdrukkunst 
• individualisering
• ontwikkeling van de kunsten
• onderwijs voor iedereen 
• deconfessionalisering
• verminderde reiskosten: auto, vliegtuig 
• de vorming van de natie-staat 
• ontstaan van communicatie middelen op afstand, publiek: radio, tv; privé: telefoon, 

computer.
• ontwikkeling van informatie technologie o.a. internet

Natuurlijk is duidelijk dat deze processen niet overal op dezelfde manier en tegelijkertijd 
plaatsvonden en -vinden. Er zijn zelfs op dit moment nog jager/verzamelaars die zelfs het 
stadium van de landbouw nog niet hebben bereikt. Er zijn nog steeds wellicht miljarden 
zelfvoorzienende boeren (subsistence farmers) met een leefwijze tot op zekere hoogte 
vergelijkbaar met die van landbouwers in Nederland van twee eeuwen terug. Maar 
onmiskenbaar kan geen bevolkingsgroep zich onttrekken aan de invloed van deze 
omwenteling. Dat betekent dat de stormachtige ontwikkeling in het Westen traag is vergeleken
met wat mensen elders, Azië, Afrika, doormaken. Een goed voorbeeld ervan is de verspreiding 
van de mobiele telefoon in ontwikkelingslanden. 
Wat ik met bovenstaande omschrijvingen eigenlijk wil zeggen is het volgende. Vergelijk de 
levens van 
jager/verzamelaar A 100 000 jaar geleden 
de jager/verzamelaar B 12 000 jaar geleden 
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landbouwer C 9000 jaar geleden 
landbouwer D 200 jaar geleden 

stadsmens E nu 
Het leven van B verschilt meer van het leven van C dan met dat van A. Het leven van D 
verschilt meer van het leven van E dan met dat van C. De processen veroorzaakten dus een 
versnelde verandering. 

Inmiddels doet zich op de tijdschaal van het bestaan van de mensheid, niet op die van een 
generatie, een explosie, een culturele explosie, voor.  De explosie, die nu circa 4 eeuwen duurt,
omvat de Verlichting, de industriële revolutie, het ontstaan van (moderne) wetenschap, de 
vorming van natiestaten, grote technologische ontwikkelingen, ongebreidelde groei van de 
wereldbevolking, verlies van invloed van de grote godsdiensten, het begin van regulier 
onderwijs voor iedereen, op sommige plaatsen enorm grote welvaart, grote toename van de 
mobiliteit van mensen en goederen door grote kostendalingen  en nog zowat. 
Zoals een fysieke explosie is deze explosie een zich vanuit één punt uitbreidend fenomeen. 
Natuurlijk hebben voorafgaand aan deze culturele explosie zich vele malen culturen 
ontwikkeld, culturen die grote delen van de aardbol omvatten. Denk aan het het oude Egypte, 
het Romeinse rijk, de Azteken, de Ming dynastie. Maar deze culturen zijn altijd weer opgelost 
zonder buiten hun werkingsgebied belangrijke sporen na te laten. De cultuur die zich nu nog 
voortdurend ontwikkelt is in vele dimensies groter dan elke voorafgaande. Meer mensen dan 
ooit zijn betrokken. De kennis ontwikkelt is groter dan ooit. Hetzelfde geldt voor de rijkdom, de
vernietigingskracht, de technische hulpmiddelen, de invloed op de menselijke 
samenwerkingsvormen, op het menselijk leven, op de wereldbeschouwing, de moraal, de 
politiek, de kunst en meer. 
De start van onze culturele explosie moet misschien wel gelokaliseerd worden in Nederland. 
Inmiddels heeft het brandpunt zich verplaatst, naar andere delen van Europa in het bijzonder 
Engeland en later naar de USA. De werkingssfeer breidt zich gestaag uit en neemt inmiddels 
zowat de hele wereld in beslag. Men noemt het tegenwoordig globalisering. Dat laatste is nooit
eerder gebeurd. Het gevolg is dat alle andere bestaande culturen zijn of worden weggevaagd. 
De gevolgen hiervan komen bij Toepassingen
Wat is het lont voor de culturele explosie geweest? Misschien was het de boekdrukkunst en 
daarmee de mogelijkheid lange gedachten, gedachten die zich bij het schrijven als ketens in 
het menselijk brein vormen, te delen met vele anderen. Voor het eerst kon de lezer in rust 
kennisnemen van deze ketens van gedachten van anderen, deze uitbreiden en via gedrukt 
schrift bekend maken aan vele anderen. Het belangrijkste aspect van deze culturele explosie is
dat iedere generatie een wereld leert kennen die sterk afwijkt van die van eerdere generaties.

Bevolkingsontwikkeling 
naar boven
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De grafiek is dubbellogaritmisch. Dit is verneukeratief. Daarom haal ik er enkele getallen uit. In
de periode 8 000 vC tot 1000 nC, een periode van 9000 jaar groeide de wereldbevolking van 5 
millioen tot 300 millioen. Dat betekent dat (afgerond) de wereldbevolking iedere 1500 jaar 
verdubbelde. In de afgelopen 1000 jaar (dus tot het jaar 2000) groeide de wereldbevolking 
van 300 millioen tot 6 milliard. Dat betekent dat de wereldbevolking iedere circa 200 jaar 
verdubbelde. 

Van een krankzinnig incident in de prehistorie, dat mogelijk van doorslaggevend belang was 
voor de ontwikkeling van de menselijke populatie is hier een beschrijving.

A Late Pleistocene Population Bottleneck 
Stanley Ambrose (1998) has proposed an intriguing hypothesis to explain Late Pleistocene 
population bottlenecks and releases. Approximately 70,000 years ago, world temperature fell 
dramatically, possibly as a result of the massive eruption of the supervolcano Toba, in 
Sumatra. The Toba eruption was the largest known eruption of the Quaternary—the second 
largest known in 454 million years. It displaced 800 km3 of rock as volcanic ash. By 
comparison, Tambora 5, the largest known historic eruption, displaced 20 km3 (Mount St. 
Helens, in Washington State, displaced 0.2 km3) in 1816, causing a year “without summer.” 
Toba created a “volcanic winter” that may have lasted six years. Several data sources, 
including ice cores and prehistoric vegetation movements, indicate the thousand years after 
the Toba eruption were among the coldest of the Late Quaternary. Ambrose (1998) argues 
that Toba's volcanic winter could have decimated human populations outside of isolated 
tropical refugia. The largest tropical refugia would have been found in equatorial Africa. Based 
on Ambrose's scenario, the high genetic diversity observed in modern African populations 
would be the result of higher population survival through the Toba bottleneck than found in 
other parts of the world. At the same time, Ambrose's scenario indicates that contemporary 
populations grew from a very small founding population of survivors of the Toba nuclear winter
just seventy thousand years ago. Ambrose also argues that world populations at the end of 
Toba's volcanic winter may have been small enough for founder effects, genetic drift, and local
adaptation to have caused very rapid population differentiation. Thus, he argues, 
contemporary human “races” would have differentiated only in the last seventy thousand 
years. 
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Richard Paine 
Hier is meer over de uitbarsting van Toba

De volgende grafiek, ontleend aan een Science artikel uit 2014, toont dat in 2100 de 
wereldbevolking ongeveer 11 miljard mensen bedraagt. Vooral de doorgaande groei in Afrika is
de oorzaak van de toename. 

Volgens Sarah Hrdy is de bevolkingsdichtheid bij jager/verzamelaars in de grootteorde van 0,5 
persoon per vierkante kilometer. (p.26) Met een landoppervlak van 144,5 millioen vierkante 
kilometer zou de aarde nooit meer dan rond 50 millioen jager/verzamelaars kunnen tellen 
(rekening houdend met ontoegankelijke en onvruchtbare gebieden) 

Reiskosten 
naar boven

Mensen verplaatsen zich makkelijker dan ooit over de aardbol. 
Verplaatsing te voet was een eeuw geleden nog een gebruikelijke manier van vervoer. Om zich 
25 km te verplaatsen kostte iemand een reistijd van een dag. Er was geen vervoermiddel. 
Laten we het uurloon stellen op € 50. Dan kostte de voettocht € 400, dat is € 16 per kilometer.
Met de auto nu kost 25 km ongeveer € 5 vervoermiddelskosten en ½ uur in reistijd. De totale 
kosten zijn € 30. De prijs per kilometer is € 1,20. 
Met het vliegtuig kan in de grootteorde van 6000 km gevlogen worden voor € 1000 
vervoermiddelkosten (de ticketprijs) bij een reistijd van 12 uur. De kosten zijn € 1000 + € 600.
De prijs per kilometer is dan € 0,27. In honderd jaar tijd zijn reiskosten dus circa 10 tot 100 
maal (grootteordes) zo goedkoop geworden. 
Door de combinatie van goedkoop transport en grote verschillen in welvaart is er wereldwijd 
een onweerstaanbaar menggedrag ontstaan, een voortdurende volksverhuizing. Een groeiend 
deel van de bevolking in Nederland is afkomstig uit andere, vreemde, culturen. 
Dit was ook in het verleden al zo. Indische Nederlanders die in veertiger en vijftiger jaren 
terugkeerden uit Indonesië verschilden in cultuur weinig en pasten zich snel in in het 
Nederlandse leven. De groep Ambonezen was te klein om van grote invloed te zijn op de 
maatschappij. De Turkse en Marokkaanse gastarbeiders die hier in de zestiger en zeventiger 
jaren van de vorige eeuw werk vonden, leefden zo geïsoleerd van de maatschappij dat hun 
aanwezigheid nauwelijks invloed had op de samenleving. Toen hun gezinnen zich hier 
vestigden, verminderde dit isolement. Door de meer intensieve deelname aan de maatschappij
van hun kinderen werden, heel paradoxaal, de culturele verschillen duidelijker merkbaar. De 
stroom immigranten uit Suriname en de Nederlandse Antillen werd zo groot dat ook deze 
groep zich ging manifesteren als een van de rest van de maatschappij ietwat gescheiden en 
anders levende groep. 
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Steeds duidelijker ontstonden er van de hoofdstroom geïsoleerd levende groepen. Natuurlijk 
was dat de reden dat er een zo fel verzet groeide tegen het in de samenleving opnemen van 
vluchtelingen uit andere delen van de wereld, de groep van asielzoekers. 
De onmiddellijke nabijheid van groepen mensen met een afwijkende cultuur heeft duidelijk 
gemaakt dat de eigen cultuur veranderbaar, kwetsbaar is. Kennelijk gaat hier een grote 
dreiging van uit. Het heeft een politieke zwaai naar rechts veroorzaakt. Het kan begrepen 
worden als een poging tot conserveren, tot behoud van de eigen cultuur, de cultuur die vroeger
zo vanzelfsprekend en onaantastbaar leek. 

De grote godsdiensten 
naar boven

Gerangschikt naar ouderdom zijn de grote godsdiensten: 
• Hindoeisme...............~2500 vC 
• Judaisme...................~2000 vC 
• Boedhisme..................~500 vC 
• Christendom......................0 
• Islam...........................~500 nC 

Godsdiensten zijn merkwaardige verzamelingen opvattingen, opvattingen die handelen over 
menselijke overwegingen en gedragingen. Ik geef een opsomming van begrippen die van 
belang zijn bij de grote godsdiensten:

• aanwezigheid van persoonlijke god 
• polytheïsme
• mate van sturing door de godheid 
• vrije wil
• beïnvloedbaarheid van de godheid 
• hiernamaals 
• kwaliteit hiernamaals 
• relatie hiernamaals en eigen gedrag 
• reïncarnatie 
• ethische voorschriften 
• maatregelen bij overtreding van de voorschriften op aarde 
• maatregelen bij overtreding van voorschriften in hiernamaals 
• troostend vermogen 
• financiële verplichtingen 
• devotionele verplichtingen 
• intermediairs tussen de god en mij op aarde
• intermediairs tussen de god en mij metafysisch
• opvattingen over de maatschappij

◦ politiek
◦ racisme 
◦ gender
◦ houding tegenover niet-leden 
◦ pacifistisch gehalte 
◦ missionair gehalte 

• rituelen
• groepsactiviteiten - aanbod 
• groepsactiviteiten - verplichtingen 

Het is duidelijk dat de grote godsdiensten heel verschillend scoren op deze onderwerpen. Nog 
sterker, binnen één godsdienst kan zeer verschillend worden gedacht over diverse 
onderwerpen. Zo is de sturing door god voor de ene christen veel frequenter, persoonlijker en 
ingrijpender dan voor de ander. 

Ik citeer uit Karen Armstrong's Fields of Blood, Religion and the history of violence:
….. there is no universal way to define religion. In the West we see 'religion' as a coherent 
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system of obligatory beliefs, institutions and rituals, centring on a supernatural God, whose 
practice is essentially private and hermetically sealed off from all 'secular' activities. But words
in other languages that we translate as 'religion' almost invariably refer to something larger, 
vaguer and more encompassing.The Arabic din signifies a whole way of life. The Sanskrit 
dharma is also a 'total' concept, untranslatable, which covers law, justice, morals and social 
life. 
Armstrong geeft nog een groot aantal voorbeelden om te illustreren dat religie niet een 
eenduidig begrip is en dat opvattingen elders en vroeger onvergelijkbaar zijn met die van nu 
en hier. Augustinus heeft als eerste de religie beschreven als a personal encounter with the 
transcendence that we call God as well as the bond that unites us to the divine and to one 
another, de manier waarop de Westerse wereld tegen religie aankijkt.

Toch is er een gemeenschappelijk aspect aan de grote godsdiensten, een gemeenschappelijke 
oorzaak. Landbouw maakte voedselvoorziening tot een minder groot probleem en leidde 
daarom tot bevolkingsgroei en permanente vestiging op plaatsen waar landbouw succesvol 
was. Versneld weergegeven: de clan van 150 personen vestigt zich permanent in een vallei en 
groeit tot een groep van 500, 1000, 5000 personen. Omdat andere clans zich in de buurt 
vestigen, worden clanleden geconfronteerd met onbekenden, leden van andere clans, mensen 
die misschien nauwelijks als mensen worden erkend. Er ontstaat een situatie waar de 
jager/verzamelaar niet voor gebouwd is, een situatie dat niet past in zijn beeld van de wereld. 
Ontwijken, of voorzichtige toenadering is niet mogelijk. De leden van andere clans zijn 
concurrentie voor de vruchtbare grond. Het altruïsme dat binnen de clan geldt, is niet van 
toepassing op deze onbekenden. (Gewapend) conflict is de enige mogelijkheid om het leven 
van de mede-clanleden te waarborgen. Het is het begin van de oorlogen die wij als onderdeel 
van de beschaving kennen. Maar de mens ontwikkelt ideeën om deze vreselijke situatie te 
hanteren. De voorouders van een naburige clan en die van de eigen clan moeten 
gemeenschappelijke voorouders hebben gehad en zo'n veronderstelling kan makkelijk leiden 
tot de conclusie dat er een gemeenschappelijke Schepper is geweest. En dan moeten voor 
iedereen dezelfde regels, dezelfde moraal, gelden. 
In Fields of Blood beschrijft Karen Armstrong de omslag in de levensbeschouwing van de Ariërs
rond 600 vC in India. The heroic Aryan drive eastward had been motivated by desire for 
earthly things – cows, plunder, land, honour, prestige.... The Upanishads bequeathed (lieten 
na) to India a profound unity of all beings, so that your so-called “enemy” was no longer the 
heinous (gruwelijke) other but inseparable of you.
In Sapiëns spreekt Harari van het fictieve verhaal dat heeft geleid tot mythes en tot wat Hariri 
imaginaire ordes noemt: religies, wetten, staten. Toen de agrarische revolutie kansen schiep 
voor het ontstaan van overvolle steden en machtige wereldrijken, verzonnen mensen verhalen
over machtige goden, vaderlanden en vennootschappen om de benodigde sociale verbanden te
smeden...... De sociale normen waarop ze berustten waren niet gebaseerd op ingebakken 
instincten of persoonlijke vriendschappen maar op geloof in gemeenschappelijke mythen. (Hier
speelt “mijn” groepsdrang een rol maar Hariri onderscheidt dit niet.) …. Wie iets wil weten over
de menselijke geschiedenis in de millennia na de agrarische revolutie hoeft in wezen maar één
simpele vraag te stellen: hoe konden mensen zich in zulke massale samenwerkingsnetwerken 
organiseren zonder dat ze de biologische instincten hadden om dat soort netwerken overeind 
te houden? 
Het antwoord op die vraag zou moeten zijn: NIET. Die biologische instincten vinden we als we 
dieper graven in onze afkomst. Ik denk aan het paard dat hinnikt als hij in de verte een hem 
onbekend paard ziet. Het paard onderscheidt gemeenschappelijkheid. Als we dieren emoties 
mogen toekennen kunnen we zeggen dat het paard blij is. Al voor de mens is er een basale 
compassie met de soortgenoot. Die basale compassie heeft het ontstaan van overkoepelende 
godsdiensten mogelijk gemaakt, die op hun beurt weer mogelijk maakten dat grote groepen 
mensen in vrede kunnen leven.
Frans de Waal schrijft het in De Bonobo en de tien geboden zo:
Een bovennatuurlijke toezichthouder is misschien een recent verschijnsel, want in de 
prehistorie hadden we er niet echt behoefte aan. In kleine groepen, vergelijkbaar met groepen
primaten, kent iedereen iedereen. Omringd door verwanten, vrienden en andere leden van de 
gemeenschap hadden we uitstekende redenen om ons aan de regels te houden en goed met 
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elkaar te kunnen opschieten. We hadden een reputatie op te houden. Pas toen onze 
voorouders zich tot steeds grotere samenlevingen aaneensloten, eerst met duizenden mensen,
later met miljoenen, brokkelde dergelijke rechtstreekse controle af. Daarom gelooft Ara (Ara 
Noranzayan, schrijver van Big Gods) dat grotere groepen mensen grotere goden nodig 
hebben, die alles wat we doen nauwlettend in de peiling houden. Dat komt aardig overeen met
mijn eigen idee dat moraliteit ouder is dan religie, en al helemaal dan de huidige dominante 
godsdiensten. Wij mensen waren al volop moreel toen we nog in groepjes over de savanne 
zwierven. Pas toen samenlevingen steeds groter werden en regels op het gebied van 
wederkerigheid en reputatie minder goed begonnen te functioneren ontstond de behoefte aan 
een moraliserende god. Zo bezien was het niet God die de moraal bij ons introduceerde, maar 
eerder andersom.
Zo wordt Big Gods van Ara Noranzayan aangeprezen bij Amazon.com:
How did human societies scale up from tight-knit groups of hunter-gatherers to the large, 
anonymous, cooperative societies of today--even though anonymity is the enemy of 
cooperation? How did organized religions with "Big Gods"--the great monotheistic and 
polytheistic faiths--spread to colonize most minds in the world? In Big Gods, Ara Noranzayan 
makes the surprising argument that these fundamental puzzles about the origins of civilization
answer each other.
Sincere faith in watchful Big Gods unleashed unprecedented cooperation within ever-
expanding groups, yet at the same time it introduced a new source of potential conflict 
between competing groups. And in some parts of the world, societies with atheist majorities--
some of the most cooperative and prosperous in the world--have climbed religion's ladder, and
then kicked it away.
Deze zinsnede is misschien wel de mooiste omschrijving van het neoliberalisme. 
Fukuyama schrijft in The origin of political order: 
Human sociability is not a historical or cultural acquisition but something hardwired into 
human nature. ….. But as the economist Mancur Olson has shown, collective action begins to 
break down as the size of the cooperating group increases..... Religion solves this collective 
action problem by presenting rewards and punishments that greatly reinforce the gains from 
the cooperation in the here and now. If I believe that my tribe's chief is just another fellow like
me following his own self-interests, I may or may not decide to obey his authority. But if I 
believe that the chief can command the spirits of dead ancestors to reward or punish me, I will
be much more likely to respect his word.........Any given religious belief can be described as a 
kind of mental model of reality, in which causality is attributed to invisible forces that exist in a
metaphysical realm beyond the phenomenal world of everyday experience. ........ rule 
following for human beings is not primarily a rational process but one that is grounded in the 
emotions........ While the specific content of norms is culturally determined the faculties for 
norm following are genetically based, just as languages vary across cultures while being 
rooted in a universal human faculty for language.... Human beings are able to put themselves 
in the position of other people and to observe their own behavior through the eyes of others. A
child who is unable to see himself or herself in this fashion is today as diagnosed as having the
pathological condition of autism. Norm following is embedded in human nature via the specific 
emotions of anger, shame, guilt and pride..... The grounding of normative behavior in the 
emotions promotes social cooperation.....The fact that we become attached to certain rules not
as means to short-term goals but as ends in themselves greatly enhances stability of social 
life. Religion simply reinforces that stability and widens the circle of potential cooperators.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uit de bijbel is misschien met wel het mooiste 
voorbeeld van nieuwe ethische inzichten tegenover mensen buiten de eigen clan.
Hier volgt de tekst van Lukas 10, in de Statenvertaling: 
30 En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en 
viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven 
hebbende, heengingen, en lieten hem half dood liggen. 
31 En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover 
hem voorbij. 
32 En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag hem, en ging 
tegenover hem voorbij. 
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33 Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met 
innerlijke ontferming bewogen. 
34 En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem 
heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. 
35 En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en 
zeide tot hem: Draag zorg voor hem: en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat 
zal ik u wedergeven, als ik wederkom. 
In De Groene Amsterdammer (17 december 2015) licht Roger Burggraeve in een artikel van 
Marcel ten Hooven deze gelijkenis nader toe. Burggraeve beklemtoont dat naastenliefde 
allesbehalve is bedoeld om er een 'goed gevoel' aan over te houden..... “Meestal ben je 
opgelucht als je weer tot jouw orde van de dag kunt overgaan nadat je hebt gedaan wat je 
moest doen. Die ander mag niet in de steek worden …. maar er hoeft geen relatie te groeien.” 
Leden van twee groepen, de priester, de Leviet,  passeren zonder iets te doen, een lid van een 
derde groep, de Samaritaan, grijpt wel in. Het slachtoffer wordt niet geïdentificeerd. Het korte 
relaas over de Samaritaan is daarmee ook een van de klassieke verhalen die het principe van 
de universaliteit in de mensenrechten introduceerden. Dat op de geldigheid van deze 
mensenrechten nog wel wat af te dingen is, komt verderop ter sprake. En blijkt ook uit de 
volgende regels: (De priester, de Leviet en de Samaritaan) worden .. geconfronteerd met een 
ander... Het gaat niet over een soort heroïsme van iemand die totaal ter beschikking van de 
ander wil staan, nee, het gaat  over drie gewone mensen, met hun eigen leven en hun eigen 
besognes. De priester en de Leviet moeten daarom niet zomaar veroordeeld worden. 
De gelijkenis wil tonen dat leden van een onbekend volk ook menselijk zijn en dus empathisch 
gedrag kunnen vertonen. Medemenselijkheid dient zich uit te strekken tot alle mensen, tot de 
leden van alle volken. Dat is een voorwaarde om te kunnen leven in de post-
jager/verzamelaarswereld, in een wereld waar we met grote regelmaat onbekenden 
tegenkomen. 
Dat vervolgens aanhangers van verschillende grote godsdiensten vervolgens weer oorlog gaan 
voeren is, als we de verschrikkelijke gevolgen even vergeten, vooral ironie.

Theorie

Groepen
naar boven

Tajfel, een Poolse Jood deed in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw 
baanbrekend werk op het gebied van het gedrag van individuen in groepen. De belangrijkste 
termen hierbij in gebruik zijn social identity theory en self categorization theory. 
De social identity theory beschrijft wanneer en waarom individuen zich identificeren met en 
zich gedragen als deel van sociale groepen, daarbij groepsgedrag overnemend. Mensen 
gedragen zich als individuen en als groepsleden. Voor iedereen geldt dat gedrag en identificatie
een mengsel is van zowel individuele als groepselementen. Bij gevaar, denk aan oorlog, zal de 
identifictie met de groep sterker worden. Ieder individu heeft een repertoire aan identiteiten 
ter beschikking. Welke identiteit het gedrag bepaalt hangt af van de sociale context. Menselijk 
gedrag wordt bepaald door de waarde die ontleend wordt aan het lidmaatschap van een groep.
De termen ingroup en outgroup worden veel gehanteerd. De eigen groep wordt hoger, beter 
geacht dan andere groepen. Er is het beroemde experiment waarbij schooljongens werden 
ingedeeld op basis van de namen van twee voor hun onbekende schilders Klee en Kandinsky. 
Zonder personen te kunnen identificeren als mede-lid of niet, verstrekten de deelnemers aan 
mede-groepsleden hogere beloningen. Om zich groepslid te voelen is voldoende te weten dat 
men tot een groep behoort.
Verschillende sociale situaties brengen mensen ertoe zich verschillende zelf-identiteiten toe te 
kennen. Deze verschillende zelfbeelden leiden tot een splitsing in wat mensen willen zijn (het 
ideale zelf) en hoe anderen hen beoordelen (het begrensde zelf). Opleidingsniveu en 
arbeidsstatus beïnvloeden de vorming van de identiteit. 
Mensen kunnen meerdere groepsidentiteiten hebben (bijvoorbeeld geslacht, beroep, 
nationaliteit) en daarbij meerdere individuele identiteiten. De nadruk op een bepaalde identiteit
hangt af van de situatie, in een politieke discussie kan (de loyaliteit aan) de eigen nationaliteit 
een belangrijke rol gaan spelen.
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Social identity model of deindividuation effects beschrijft de invloed van anonimiteit en 
identificeerbaarheid op groepsgedrag. Het blijkt dat ook mensen die anoniem zijn worden 
beïnvloed door de groepsidentiteit, ook als zij niet fysiek aanwezig zijn. 
Het elaborated social identity model beschrijft de invloeden op het indvidu als groepslid, zoals 
de sterkere identificatie met de groep bij dreiging door een andere groep of bij steun van 
medegroepsleden.
Tot zover de ideeën van Tajfel en Turner. De sociale psychologie lijkt me een wetenschap die 
bevestigt wat een normaal mens als vanzelfsprekend ondervindt. Als voorbeeld: als het lid van 
een voetbalvereniging of een koor wordt verzocht mee te helpen met opruimen van de kopjes, 
dan zal hij dat doen. Een soldaat zal na de nodige instructie de strijd met de vijand aangaan.
(Bij het schrijven van dit boek voel ik me regelmatig een Laurens Janszoon Coster: ik vind 
dingen uit die eerder door anderen zijn bedacht. Maar ik denk voldoende toe te voegen om 
door te kunnen schrijven.)

Veel diersoorten leven in groepsverband: bijen, mieren, sardientjes, dolfijnen, kraaien, gnoes, 
olifanten, bavianen, chimpansees en zelfs bacteriën.
Hier staat een voorpagina van de onvolprezen wekelijkse wtenschapsbijlage van NRC/H 

afgedrukt.

Bijschrift uit NRC/H
Een gewapende vrede tussen bacteriën. Dat is wat Amerikaanse en Israëlische 
wetenschappers zien in deze petrischaal. Ongestoord door rivalen, en zolang er voldoende 
voedsel voorhanden is, groeit een kolonie van de bacteriesoort Paenibacillus dendritiformis alle
kanten op in kenmerkende boomtakken. Maar als twee nauwverwante stammen elkaar 
ontmoeten, dan groeien ze elk een andere kant op en ontstaat tussen de kolonies een 'no 
mans land'. Eshel Ben-Jacob van de universiteit van Tel Aviv ontdekte dat een eiwit dat onder 
normale omstandigheden groei bevordert deze bacteriecellen doodt als de concentratie ervan 
erg hoog wordt. Dat is precies wat gebeurt in de zone waar de microben elkaar ontmoeten. 
Bacteriën die elkaar met gifstoffen te lijf gaan zijn niets nieuws, maar het eiwit dat zogt voor 
de gewapende vrede doodt alleen soortgenoten. De bacteriekolonies gedragen zich als 
verwante organismen die hun terrirorium afbakenen. 

Tekst en foto kunnen op twee niveaus worden beoordeeld. (1) Dit beeld levert een mooie 
illustratie van het verschijnsel "groep". Maar ook: (2) dit beeld toont dat op een zeer laag 
niveau van de evolutie groepsmechanismen zijn ingebouwd in de genen.

Ieder individu van dieren met kuddegedrag heeft de onstuitbare drang zich bij de groep aan te 
sluiten. Die drang is net zo groot als de voortplantingsdrang en de drang om zich te voeden en 
te laven, beweer ik. Die drang laat zich verklaren: het individu kan slechts overleven dankzij 
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de groep, wegens de veiligheid, wegens de voedselvoorziening of wegens andere redenen. Die 
drang leidt tot lidmaatschap van de groep. 
Ieder individu van deze sociale diersoorten heeft in de groep een voorgeschreven rol, een rol 
die genetisch vast ligt. De structuur, de omvang en werkwijze van de groep is voor iedere 
diersoort anders. De hiërarchie in een school haringen is waarschijnlijk kleiner dan bij een 
groep gorilla's. Bij de chimpansees hebben de mannetjes veel meer in te brengen dan bij de 
nauw verwante bonobo's. In iedere groep volgt het individu dus zekere regels die verschillen 
per diersoort. De mannetjes leeuw die zich aansluit bij een nieuwe groep vrouwtjes leeuwen, 
doodt de welpen om zijn eigen kinderen te kunnen maken. De spreeuw volgt de zwenkingen 
van zijn buren om zo binnen de zwerm veiligheid te vinden. Ik zou kunnen schrijven: ieder 
individu GEHOORZAAMT zekere regels maar dat zou suggereren dat het individu de regels zou 
kunnen overtreden, maar het individu is zich nauwelijks bewust van zijn gehoorzaamheid aan 
de regels. De mannetjes leeuw zal moment en methode mogelijkerwijs kunnen kiezen maar de
drang om de welpen te doden is onweerstaanbaar neem ik aan. Er zijn inmiddels ontelbare 
vele beschrijvingen van individuele dieren die kennelijk een kenmerkend eigen 
gedragspatroon, een eigen persoonlijkheid lijken te hebben. Zij maken keuzes in hun gedrag 
kenmerkend voor dat individu. Zij lijken dus een vrije wil te hebben maar die is hoe dan ook 
ingeperkt door de rol in de groep die zij genetisch gestuurd dienen te volgen. De silverback is 
leider van de groep gorilla's. Hij kan keuzes maken in de wijze waarop hij zijn gezag uitoefent, 
hij kan de rol van gezagsdrager door anderen verliezen maar hij zal niet besluiten zomaar, 
zonder externe impulsen, die rol van gezagsdrager neer te leggen. 

Bij de foto: 
Een kleinere mier brengt een veel grotere 
soortgenoot die haar tot slaaf wilde maken, 
de genadeslag toe. 
Mieren van de soort Protomognathus 
americanus aan de oostkust van de VS 
hebben maar één doel voor ogen: de poppen
uit het nest van de buren roven en de 
miertjes tot slaaf maken. 

Het instinct weegt zwaarder dan de afkomst. De slaven werken waar ze zijn ontpopt. Ze 
foerageren en verzorgen het nieuwe broedsel van de overweldigers die ze ook voeden. Zelf 
kunnen de rovers dat niet, gespecialiseerd als ze zijn om op strooptocht te gaan. Soms komen 
de gevangen mieren in opstand, waarbij ze hun overmeesteraars onthoofden en hun eieren uit
het nest gooien. "In theorie is er maar één opstandige mier nodig: jongen doden is simpel", 
zegt evolutiebioloog Thomas Pamminger. Toch lijkt de vicieuze cirkel in het voordeel te werken
van de slavenhouders. Zeker 30 procent oveleeft de slachting, genoeg voor een nieuwe 
strooppartij. 
(National Geographic Nederland - Belgié, 8/2013) 
De kleine mier heeft de keuze gemaakt zijn slavernij niet te accepteren. (Voor degenen die 
twijfelen aan de vrije wil van de mens moet deze antropocentrische redenering een gruwel 
zijn.) 
Ook de mens is een sociaal dier. Het is geen originele gedachte, een gedachte die eerder in de 
psychologie ontwikkeld is door Tajfel en zijn student Turner.  als de Social Identity Theory.
Uit Social Identity Theory door Saul Mcleod:
Henri Tajfel's greatest contribution to psychology was social identity theory.
Social identity is a person’s sense of who they are based on their group membership(s).
Tajfel (1979) proposed that the groups (e.g. social class, family, football team etc.) which 
people belonged to were an important source of pride and self-esteem. Groups give us a sense
of social identity: a sense of belonging to the social world.
In order to increase our self-image we enhance the status of the group to which we belong. 
For example, England is the best country in the world!  We can also increase our self-image by
discriminating and holding prejudice views against the out group (the group we don’t belong 
to). For example, the Americans, French etc. are a bunch of losers!
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Therefore, we divided the world into “them” and “us” based through a process of social 
categorization (i.e. we put people into social groups).
This is known as in-group (us) and out-group (them).  Social identity theory states that the in-
group will discriminate against the out-group to enhance their self-image.
The central hypothesis of social identity theory is that group members of an in-group will seek 
to find negative aspects of an out-group, thus enhancing their self-image.
In de zeventiger jaren van de 20ste eeuw deed Tajfel beroemde experimenten met Engelse 
schooljongens. Als een groep jongens werd verdeeld in twee groepen zonder onderscheid des 
persoons, bleken de jongens leden van de eigen groep te bevoordelen boven die van de andere
groep. 

Van de site van de Universiteit van Twente haal ik deze tekst:
In the Social Identity Theory, a person has not one, “personal self”, but rather several selves 
that correspond to widening circles of group membership. Different social contexts may trigger
an individual to think, feel and act on basis of his personal, family or national “level of self” 
(Turner et al, 1987). Apart from the “level of self”, an individual has multiple “social 
identities”. Social identity is the individual’s self-concept derived from perceived membership 
of social groups (Hogg & Vaughan, 2002). In other words, it is an individual-based perception 
of what defines the “us” associated with any internalized group membership. This can be 
distinguished from the notion of personal identity which refers to self-knowledge that derives 
from the individual’s unique attributes. 
Hier kom ik voor het eerst in de literatuur de notie tegen, een notie die ik zelf al wel had 
ontwikkeld, dat een mens zich onderdeel voelt van meerdere groepen tegelijkertijd. 

Homo sapiëns "bestaat" 200.000 jaar zo wordt aangenomen. Dat wil zeggen dat in die periode 
onze soort zonder bijzonder grote genetische wijzigingen heeft geleefd. De oorspronkelijke 
populatie bevond zich in Oost-Afrika en was een fractie, enkele duizenden of tienduizenden 
individuen, van de wereldbevolking van nu. Mensapen vertonen rudimentair cultureel gedrag. 
Zo worden harde noten bij sommige groepen met stenen gekraakt, andere groepen doen dit 
niet. We moeten aannemen dat de eerste mensen ook op kleine schaal cultureel gedrag 
vertoonden. Maar zij leefden vooral in NATUURLIJKE vorm. Dat wil zeggen dat hun gedrag 
vooral gedicteerd werd door in het brein 'voorgeprogrammeerde' impulsen. Een goed 
voorbeeld hiervan en mogelijk de beste verklaring voor het groepsgedrag van homo sapiëns is 
de manier waarop baby's en kinderen werden en worden begeleid door ouderen. In 
tegenstelling tot mensapen en andere apensoorten maar overeenkomstig bijvoorbeeld zijde-
apen blijkt de zorg voor een baby of een kind bij veel jagers/verzamelaars van deze tijd 
uitgevoerd te worden door een groep mensen, met de moeder natuurlijk als centrale persoon. 
Sarah Blaffer Hrdy beschrijft dit uitgebreid in Mothers and others. Ze noemt dit coöperatief 
broedgedrag. Zij schrijft:  (Hier) werk ik de hypothese uit dat de kleintjes van de vroege 
mensachtigen door gewijzigde omstandigheden aangewezen raakten op meer verzorgers dan 
hun moeder alleen en dat die afhankelijkheid leidde tot een selectiedruk ten gunste van 
individuen die er goed in waren de geestesgesteldheid van anderen aan te voelen en in te 
schatten van wie ze hulp konden verwachten en van wie niet.  (Dit wordt in recente tijden 
mooi geïllustreerd tijdens de kraamvisite. Het bezoek van het vrouwelijke geslacht krijgt al 
heel snel de pasgeborene van de kraamvrouw ter inspectie overhandigd.) 
Coöperatief broedgedrag was er mogelijk ook al bij mensachtige voorlopers van homo sapiëns.
De noodzaak hiervoor was het toenemende hersenvolume. Het grote babyhoofd maakte een 
vroege geboorte noodzakelijk. Pasgeboren mensenbaby's zijn daarom veel minder ver 
ontwikkeld dan baby's van andere diersoorten en hebben dus veel meer en langer zorg nodig 
dan andere baby's. Dat vereist coöperatief broedgedrag. .....de hypothese dat de kleintjes van 
de vroege mensachtigen door gewijzigde omstandigheden aangewezen raakten op meer 
verzorgers dan hun moeder alleen en dat die afhankelijkheid leidde tot een selectiedruk ten 
gunste van individuen die er goed in waren de geestesgesteldheid van anderen aan te voelen 
en in te schatten van wie ze hulp konden verwachten en van wie niet.... 
Het besef dat het overleven van een kind niet alleen afhing van voortdurend contact met de 
moeder of voedselverschaffing door de vader mar ook van de beschikbaarheid, de vaardigheid 
en de welwillendheid van andere verzorgenden, leidt tot een nieuwe manier van denken over 
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het gezinsleven van onze verre voorouders. Antropologen en politici doen er beslist goed aan 
ons eraan te herinneren dat het tegen woordig 'een dorp vereist' om een kind groot te brengen
(Naar de beroemde uitspraak: It takes a vollage to raise a child) ...... Zonder hulpouders was 
er nooit een menselijke soort geweest. 
In 2009 schrijft Blaffer Hrdy in het Natural History Magazine: 
Behaviorally modern humans, capable of symbolic thought and language, emerged more 
recently still, within the last 80 000 years. Most evolutionists have assumed that our unusually
sophisticated capacities for attributing mental states and feelings to others coincided with 
those late-Pleistocene (120 000 tot 12 000 jaar geleden) behavioral transformations, and 
correspond with the need for members of one group to get along so as to outcompete and 
defend themselves against other groups. But there are difficulties with that scenario. There is 
abundant archaeological evidence for ealy warfare, but none dates back much before 12 000 
years ago, when people began to settle down and live in more complex societies with property 
to protect. 
Consider however an alternative explanation, the possibility that our empathetic impulses grew
out of the peculiar way that children in the genus Homo were reared. I believe that at an early
stage in human evolution, our bipedal ape ancestors were increasingly cared for and 
provisioned not just by parents but also by ther group members, known as alloparents. In 
my view cooperative breeding ....... came before big brains. I believe it first emerged among 
upright apes that only were beginning to look like us, and further evolved during the Pleistoce 
in African H. Erectus (also called H. ergaster) - creatures that did not think or use language to
communicate the way we do. Alloparental care and provisioning set the stage for children to 
grow up slowly and remain dependent on others for many years, paving the way for the 
evolution of anatomically modern people with even bigger brains. It was not the other way 
around: bigger brains required care more than caring required big brains. 
...... a growing body of evidence from traditional societies makes clear wherever rates of child 
mortality were high, children with alloparental provisioning were more likely to survive. 
........ Among our Pleistocene ancestors, infants with multiple caretakers would have been 
challenged in ways that no ape had ever been before. The needy youngster would have had to 
decipher not only its mother commitment but also the moods and intentions of others who 
might be seduced in helping. ... The youngster best at mind reading would be best cared for 
and best fed. Such novel (for an ape) selection pressures favored a very different type of ape -
one that we might call emotionally modern. 

En zo ontstond de moderne mens, een intelligente diersoort die gericht was op samenwerking, 
een sociale diersoort. De mens trok als lid van kleine groepen jagers/verzamelaars rond en .....
trok verder. Omdat zo weinig informatie beschikbaar is, is er slechts een rudimentair beeld van
de geschiedenis van de mens tijden de zo lange prehistorie. Er moet bijvoorbeeld een verschil 
in ontwikkeling zijn tussen de mens 150 000 en 140 000 jaar geleden. Maar dat is in ieder 
geval tot dusverre een niet te beantwoorden vraag. Over de verschillen tussen het jaar 1900 
en het jaar 2000 op een willekeurige locatie op aarde weten we oneindig meer. Wat toch 
waarschijnlijk een constante is geweest al die jaren is de sociale structuur. We moeten 
aannemen dat ieder individu tijdens zijn leven intensief contact had met een beperkte groep 
andere mensen en heel weinig contact met anderen. De structuur van groepen was sterk 
afwijkend van die van nu: een grote extended family en verder bijna niets. Algemeen wordt 
aangenomen dat in die prehistorische tijden de mens alleen geen overlevingskansen had. De 
rondtrekkende groep moet een minimale grootte gehad hebben voor de veiligheid en om tot 
een redelijke taakverdeling te kunnen komen. De rondtrekkende groep is beperkt geweest in 
grootte. Een te grote concentratie van mensen zou de voedselvoorziening in gevaar hebben 
gebracht. De bevolkingsdichtheid moet beperkt zijn geweest ook weer ten behoeve van de 
voedselvoorziening. 
Hier moet nog een stuk van Evans Pritchard tussenkomen (4/2/2016)
Omdat de snelheid waarmee een individu zich kon verplaatsen beperkt was, kan alleen maar 
geconcludeerd worden dat gedurende het grootste deel van de afgelopen tweehonderdduizend 
jaar de gemiddelde mens met weinig anderen een intensief contact had. Vele ontwikkelingen 
hebben zich in die lange periode voorgedaan: (verdere) ontwikkeling van taal, (verdere) 
beheersing van vuur, steeds meer gebruik van gereedschappen, kunstzinnige uitingen en veel 
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meer. Zo weten we nu dat de jagers/verzamelaars zich vanuit Oost-Afrika verspreidden in de 
periode 100.000 tot 50.000 jaar geleden. Natuurlijk leidde dit tot aanpassingen: de blanke 
huid in gebieden met weinig zon, korte vingers om bevriezing te voorkomen bij Eskimo's. Maar
tegelijk ontwikkelde zich cultuur. Hier nog eens de definitie van Tomasello: When individuals 
socially learn to the degree that different populations of a species develop different ways of 
doing things, biologists now speak of culture. Al deze ontwikkelingen hebben tot circa 
tienduizend jaar geleden geen fundamentele veranderingen tot stand gebracht in de sociale 
structuur waarbij het individu intensief contact had met een beperkt aantal personen en 
nauwelijks of geen contact met anderen. "Ik" was altijd onderdeel van "wij" en zo is het in 
onze genen opgeslagen. 

Een discontinuïteit, een sprong, in de culturele ontwikkeling deed zich voor bij het begin van de
landbouw, ongeveer tienduizend jaar geleden startend in Mesopotamië. Landbouw betekende 
een vaste verblijfplaats en plaatselijk grotere bevolkingsdichtheid. Dat betekende dat de 
samenleving een andere structuur kreeg: vreemden werden minder vreemd. De vele millenia 
bestaande "natuurlijke" sociale verhoudingen verloren hun doelmatigheid en andere sociale 
structuren moesten ervoor in de plaats komen. 
Voordat deze transformatie plaatsvond gedroeg de mens zich als een groepsdier. Maar het is 
noodzakelijk te bedenken dat het een lidmaatschap van meerdere groepen of subgroepen was.
Dat kunnen geweest zijn de rondtrekkende extended family, de clan waartoe deze groep 
behoorde, de moeder-met-kind groep, het kerngezin dat wil zeggen de speciale relatie met de 
vader van de kinderen, de groep van de eigen sexe, de vriendengroep, de jachtgroep. In al 
deze groepen werden de individuele eigenschappen om zich als lid te manifesteren ingezet, 
maar natuurlijk niet in ieder van die groepen op dezelfde manier. 
Evolutionair psychologen Cosmides en Tooby omschrijven drie typen gedrag. De derde en 
laatste is een bijproduct van specialized cognitive programs (een begrip dat ik vertaal als 
denksoftware) dat zich ontwikkelde om een ander probleem op te lossen. Als voorbeeld geven 
zij het schrift. De mens heeft geen 'schriftgenen' maar kan met de hem ter beschikking 
gestelde hersengereedschappen wel schrift leren. Ditzelfde mechanisme functioneerde en 
functioneert bij de deelname aan moderne groepen. De moderne cultuur heeft de 
groepsvormingsdrift op duizelingwekkend veel manieren gebruikt. De moderne maatschappij 
zou nooit de ons bekende vorm hebben gekregen zonder groepsvormingdrift. Ik ga nog een 
stap verder: zonder groepsvormingsdrift zou nooit een moderne maatschappij mogelijk zijn. 
Het individu in onze tijd is lid van een groot aantal groepen. De groepen worden (door hem) 
gekend en als zodanig onderscheiden door de leden maar ook door de regels die in de groep 
gelden. We kunnen zeggen dat de mens in eerste instantie een groepslid is en daarnaast of 
daaronder een individu. In zijn gedrag strijden de twee kanten van zijn persoon, de groepskant
en de individuele kant, om de voorrang. (Misschien is deze fundamentele structuur wel de 
verklaring voor de twee Chinese filosofiën, die van het confucianisme en het taoïsme.) Als 
groepslid zal hij overwegingen van individuele aard terzijde schuiven, niet benadrukken, 
negeren. Het is niet een onderscheid tussen het goede en het slechte, het positieve en het 
negatieve. De groepsstructuur is een onverbiddelijke noodzaak voor de omgang met anderen, 
voor de instandhouding van de samenleving en dus voor de instandhouding van de beschaving.
De individuele kant van de mens is de bron van de bijdragen van het individu aan de groep en 
dus aan samenleving en beschaving. Misschien kan dit onderscheid groep/individu goed 
uitgelegd worden met voedselvoorkeuren. Het individu zal een voorkeur hebben voor het 
voedsel dat hij als kind eet. Maar toch zullen zijn voorkeuren op onderdelen verschillen van die
van broers en zussen. Iets dergelijks geldt zijn voorkeuren voor muziek. Ook daar zal het 
muziekidioom van zijn jeugd bepalend zijn voor zijn voorkeur de rest van zijn leven. Maar 
daarbinnen heeft hij zijn individuele voorkeuren voor melodiën en muzikanten. Hij is ook in 
staat zijn smaak zo te ontwikkelen dat hij muziek van andere volkeren kan waarderen. 
Hier ligt genoeg terrein voor een compleet boek. De muziek van alle mensen, van de 
wereldbevolking, heeft enkele kenmerken die uitstijgen boven het criterium dat er geluid is. Ik 
bedoel: wil iemand iets muziek noemen dan zal er sprake moeten zijn van geluid maar 
bovendien is er ritme en klanken met specifieke intervallen. Door onze fysiologie zal ieder 
mens het octaaf herkennen en waarderen. (Bij opeenvolgende octaven verdubbelt de 
frequentie en wordt de golflengte gehalveerd.) Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de 
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pentatonische toonladder. Muziek op basis van deze tonen zal voor iedereen tot op zekere 
hoogte als harmonieus worden ervaren. Het akkoordenschema waarop de blues is gebaseerd 
geeft een sensatie van esthetisch genot voor alleen degenen die deze vorm bij voorkeur in hun
jeugd hebben leren kennen. Je zou dat de groep van blueskenners kunnen noemen. De 
individuele smaak gaat een rol spelen als geluisterd wordt naar muzikanten die op 
verschillende manieren op dit schema improviseren. Het is ook het individu dat de improvisatie
maakt. 

Lidmaatschap 
naar boven

"Dit is een volk met deeltijdloyaliteit aan werk, school, buurt, partij, omroep en publieke 
zaak." Chavannes, NRC/H - 1/5/2010 
Het begrip lidmaatschap is de tegenhanger van het begrip groep. De groep bestaat omdat de 
leden van de groep lid van de groep willen zijn. Zij denken dat er een groep is. Zij denken dat 
zij lid zijn. 
Groepen bestaan tot op het niveau van de eenvoudigste organismen. Het lidmaatschap als 
mentale toestand is natuurlijk alleen mogelijk bij hogere dieren. Het concept lidmaatschap is 
natuurlijk ontwikkeld en tenslotte bewust geworden bij hoger ontwikkelde dieren. Voor zover 
een wolf denkt, zal een flink deel van zijn gedachten gewijd zijn aan zijn lidmaatschap van de 
roedel. Evenzo zal de jager/verzamelaar zich bezighouden met zijn lidmaatschap van de groep,
de clan, waarvan hij deel uitmaakt. Daarbij gebruikt hij het vele geslachten, vele millioenen 
jaren eerder ontwikkelde lidmaatschapsgevoel. 

Nu is een grote denksprong te maken. Waarschijnlijk voelde de jager/verzamelaar zich lid van 
slechts een klein aantal groepen: de clan, zijn eerstegraads familieleden (voor zover bekend), 
zijn leeftijdsgenoten, zijn sexe-genoten. Het benauwende, het fantastische, het 
onvermijdelijke, het onthullende is dat in de j/v-tijd, in de prehistorie, het aantal groepen heel 
klein was en in de moderne tijd is geëxplodeerd en nog aan het exploderen is. De moderne 
mens kan met het prehistorisch lidmaatschapsgevoel het aantal lidmaatschappen uitbreiden 
tot een bizar groot aantal. Het zich lid kunnen en willen voelen ligt genetisch vast. Het gebruik 
ervan, het toepassen, is vrij ofwel cultureel bepaald. Hier zijn er enkele: gezinslid, familielid, 
lid van de kerk, van de sportvereniging, van Natuurmonumenten, van een politieke partij, van 
de natie. Maar ook de zinsnede "ik ben" duidt dikwijls op lidmaatschap: ik ben socialist, ik ben 
voetballer, ik ben Brabander, Nederlander, autochtoon, gepensioeneerde, werknemer bij 
Philips, loodgieter. 
De essentie van het lidmaatschap is dat het lid opvattingen en/of gedragingen deelt met de 
andere leden van de groep waarvan het lid deelt uitmaakt of deel uit denkt te maken. Dat 
betekent dat het lid bepaalde normen, gedragsvoorschriften met anderen deelt of denkt te 
delen. 
Het is noodzakelijk een verband te leggen tussen het persoonlijke en de groep, tussen de 

naar boven 33



psychologie en de antropologie. Daarbij wil ik analyseren wat de persoon ervaart als groepslid, 
wat de persoon denkt, beslist en handelt als groepslid, wat de rol is van het individu als 
groepslid. Zo ontstaat een taxonomie van lidmaatschappen, zie hieronder. 
Door de lidmaatschappen voelt een mens zich verbonden met grotere of kleinere groepen. Er 
is sprake van een verbinding, de verbinding kan meer of minder sterk zijn. De mens is altijd op
meerdere manieren lid. In de paragraaf "taxonomie van lidmaatschappen" noem ik een aantal 
variabelen die van toepassing zijn op lidmaatschappen. 

Tomasello in A Natural History of Human Thinking verklaart de samenwerking tussen mensen 
als volgt:
Jonge kinderen vertonen altruïsme dat niet is aangeleerd. Vanaf ongeveer de leeftijd van drie 
jaar blijkt hun altruïsme mede bepaald te worden door de ontvanger. Het is van belang of ze 
deze aardig vinden. Een andere sociale invloed is die van de waarden en normen van de 
culturele groep. Kinderen leren dat zij doelwit zijn van andermans oordeel. In een poging deze 
oordelen te beïnvloeden, creeëren zij het "public self" waar we allen zoveel tijd aan besteden. 
Tomasello beargumenteert op basis van experimenten dat de mens wel, maar de chimpansee 
geen begrip van "fairness" ofwel eerlijk delen heeft. 
Hij onderscheidt twee soorten sociale normen, samenwerkingsnormen en 
conformeringsnormen. Bij de laatste horen kledingvoorschriften. Jonge kinderen blijken dit 
soort regels al actief te handhaven: "zo moet het spel niet gespeeld worden". In tegenstelling 
tot wat Piaget beweerde hebben regels los van consequenties een sociale macht, zelfs al voor 
3-jarigen. 
Tomasello spreekt van een "we-identity". What is needed is a recognition that even young 
children already have some sense of shared intentionality, that is to say, that they are part of 
some larger "we" intentionality. Alleen dat kan verklaren dat in het bijzonder jonge kinderen 
arbitraire normen handhaven. Autoriteit en wederkerigheid (Piaget) alleen kunnen het gedrag 
niet verklaren. Verwijzend naar Thomas Nagel spreekt hij van de "hij is ik"-identificatie. Bij 
gezamenlijke activiteiten zijn we in staat een "wij" te creëren. Eerst is er de identificatie met 
andere individuen, op latere leeftijd die met een culturele groep (verwijzend naar Mead). Met 
deze sociale normen gaan bepaalde emoties samen: schuld en schaamte, waarmee we onszelf 
in het gareel van de normen houden en anderen bewijzen dat we dat willen. Hij spreekt van 
co-evolutie van de menselijke biologie en cultuur, verwijzend naar W. Durham. 
As children transform themselves into public persons with their own identities in early 
childhood, they become concerned with their public reputations and they are eager to follow 
and even enforce social norms, including upon themselves in the forms of guilt and shame. 
Children do not only respect social norms as is typically argued due to the benefits of 
reciprocity and threat of punishment. Instead, they are sensitive from a young age to their 
own interdependence with others in collaborative activities - a kind of social rationality 
endemic to shared intentionality - and they value conformity to the group as a marker of 
group identity. These different forms of "we-ness" are important sources of both their own 
respect for social norms and their enforcement of social norms on others. 
Altruïsme moet evolutionair voordelen bezitten maar altruïsme is niet de oorzaak van 
menselijke samenwerking. Belangrijker is "mutualism" (gezamenlijkheid). Mutualism zou de 
oorzaak, de bron van altruïsme kunnen zijn. Apen (Tomasello bedoelt waarschijnlijk 
chimpansees) functioneren op basis van familiebanden, nepotisme en dominantie. Bij de mens 
is dat anders. Bij het verzamelen van eten in de supermarkt zijn we ons bewust van instituten 
zoals geld, diefstal, veiligheidsnormen. Er is een wij-gevoel, van samen iets doen. We 
creeëren een culturele wereld. Tomasello en zijn groep onderzocht dit bij chimpansees en 
jonge kinderen. Bij de jacht op kleinere apen hebben chimpansees een gezamenlijk doel. Er is 
coördinatie en dus communicatie. Maar de chimpansees zijn in I-mode - ik-instelling. Een 
vergelijkende studie van 14 tot 24 maanden oude kinderen en jeugdige chimpansees toont dat
alleen de eersten de we-mode - wij-instelling vertonen. De chimps zijn niet geïnteresseerd in 
sociale spelletjes en trachten in tegenstelling tot kinderen afhakende speelpartners er niet 
opnieuw bij te betrekken. Tomasello beschrijft vervolgens diverse onderzoeken waaruit blijkt 
hoe kleine kinderen en apen niet in staat zijn tot gemeenschappelijke aandacht en 
samenwerking. Samenvattend: de unieke structuur van samenwerking tussen mensen is 
gebaseerd op een gemeenschappelijk doel met individuele rollen, gecoördineerd door 
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gemeenschappelijke aandacht met individueel perspectief.

Hout ordenend in de kachel in Le Magnoux, 10.15 uur 's ochtends juist voor de koffie, 24 
februari 2015: 
Een sensationele gedachte, een hypothese, dringt zich op. De drang tot lidmaatschap is een 
genetisch vastgelegde mannelijke eigenschap. Met andere woorden: de behoefte zich te 
verenigen in groepen van gelijkgestemden is bij het mannelijke geslacht groter dan bij het 
vrouwelijke geslacht. De mate waarin variëert. Ik neem tegelijk aan dat deze mannelijke 
behoefte echt behoorlijk lang geleden genetisch is vastgelegd. Maar toch wel na de afsplitsing 
van de bonobo's omdat deze beesten hun wereld beduidend anders dan de mens structureren. 
(Veel primitiever natuurlijk maar de mannelijke dominantie van de mens lijkt meer overeen te 
stemmen bij die van de chimpansee.) Ik moet niet vervallen in de regelmatig voorkomende 
denkfout genetische aanleg als binair, als aan/uit op te vatten. Laat ik het vergelijken met het 
verschil in lengte van mannen en vrouwen. Mannen zijn gemiddeld langer dan vrouwen, maar 
ze zijn zeker niet allemaal even lang en vele mannen zijn korter dan vrouwen. (Hier doen zich 
meteen aardige complicaties voor. Enkele honderden kilometers in Europa reizend komt men in
streken waar de gemiddelde lichaamslengte aanzienlijk kleiner is, maar overal is die van 
mannen groter dan die van vrouwen. Genetische componenten zijn van belang maar evident 
heeft de leefwijze (inclusief voeding) invloed op de lichaamslengte. Als ik deze variaties loslaat 
op de neiging tot lidmaatschap, dan wordt duidelijk hoe ingewikkeld het kan worden. 
Waar komt mijn hypothese uit voort? Het is me duidelijk dat ikzelf overdrachtelijk bij de "korte 
mannetjes" hoor: weinig neiging me in groepsverband te manifesteren met een afkeer van 
groepsverschijselen. Als ik dan met dit perspectief naar de maatschappij kijk, zie ik dat zowat 
alle belangrijke groepsverschijnselen of ofwel door mannen geleid dan wel beheerst zijn of 
geheel uit mannen bestaan: gezin, band (prehistorisch), leger - en in moderne tijden - 
regering, onderneming, vereniging. Mogelijk is deze mannelijke aanvechting in zijn meest 
zuivere vorm optredend bij hooligans en de zogenaamde motorclubs. 
Het gaat niet aan om de mannelijke rol te verheerlijken dan wel als zo belangrijk te 
beschouwen. Maar de menselijke samenleving draait nu meer dan ooit op 
samenwerkingsvormen waarbij de "we-ness" (Tomasello) van essentieel belang is. En de 
neiging tot "we-ness" lijkt nu eenmaal bij mannen sterker vertegenwoordigd te zijn. (Misschien
is het gebruik van we-ness als bepalende factor niet correct.) Ik kan er nog aan toevoegen dat 
deze eigenschap pas verschijnt met de puberteit en dus op de één of andere manier verbonden
is met de voortplanting. 
Als de hypothese juist is, komen begrippen als emancipatie van de vrouw, feminisme, het 
glazen plafond, enzovoorts in een compleet ander daglicht te staan. De dominerende rol van 
de man in talloze maatschappijleke organisaties is volgens mijn hypothese een "natuurlijke", 
besloten in zijn "nature" rol. Dat betekent niet dat dat de natuurlijke rol van IEDERE man is. 
Als vooral mannen "gemaakt" zijn om leiding te geven, dan gaat het over een kleine 
minderheid van de mannen. Alle anderen zijn immers niet leidinggevend maar volgers, 
soldaten zou je kunnen zeggen. Ondertussen worden de belangrijkste maatschappelijke 
structuren geleid door een kleine groep, een selectie van mannen. Feminisme is dan slechts 
een cultureel verschijnsel dat niets te maken heeft met de "natuurlijke ordening", met de 
ordening ten gevolge van onze "nature". Dat vrouwen toch in verzet komen tegen de 
bestaande maatschappelijke ordening is begrijpelijk. De samenwerkingsverbanden zijn 
tegenwoordig zo complex en en vooral omvangrijk (Ridley) dat de invloed ervan veel groter 
dan in de prehistorie. 
De vrouwen zijn niet minder belangrijk. De rol van in ieder geval een deelverzameling, de 
moeders, is middels de opvoeding van toekomstige generaties belangrijker dan die van de 
mannen. Maar deze macht is gespreid over een veel grotere deelverzameling (van vrouwen) 
dan die van de de deelverzameling (van mannen) van leiders. iets eenvoudiger gezegd: er zijn 
veel meer moeders dan leiders. Hun invloed is van veel langere adem, hun individuele bijdrage
blijkt pas tientallen jaren nadat zij hun invloed hebben uitgeoefend, en is dus veel minder 
evident. 

Taxonomie van lidmaatschappen 
naar boven
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• Intensiteit van het lidmaatschap 
Ik bedoel hiermee het belang van het lidmaatschap van een groep voor een persoon. In
het (kern)gezin deelt de ouder zijn bezit met de andere leden van het gezin. De 
verbinding is van het grootste belang. De baby dankt het leven aandeze groep.
Minder intensiteit is er voor de meeste mensen bij het lidmaatschap van een 
supportersvereniging van een sportclub.
Het werk, de bezigheden die iemand verricht om aan de kost te komen, veroorzaken 
dikwijls veel en regelmatig contact met grote groepen mensen. Deze verbindingen zijn 
niet altijd persé prettig maar zijn van groot belang. Daarom juist gaat van 
werkeloosheid zo een grote dreiging uit. 

• De ouderdom van het soort lidmaatschap.
Sommige lidmaatschappen treden al op sinds mensenheugenis en zijn zelfs van 
toepassing op dieren. Veel zoogdieren, apen, olifanten, walvissen, wolven, voelen zich 
lid van de groep waartoe zij behoren. Zij zullen soortgenoten ook herkennen als eigen, 
als wezens waarmee zij verwantschap voelen. Paarden hinniken naar passerende 
paarden. De mens is zich in staat verbonden te voelen met de overleden (voor)ouders.
Dit zal vermoed ik het oudste virtuele lidmaatschap zijn geweest. Daarmee vergeleken 
is het lidmaatschap van de staat, zie Verbeelde Gemeenschappen van Anderson, een 
relatief jong soort lidmaatschap.

• De duur van het lidmaatschap. 
Een mens blijft normaal gesproken zijn hele leven lid van het ouderlijk gezin. Het 
lidmaatschap van een voetbalvereniging is beperkt tot een aantal jaren. Het 
lidmaatschap opgebouwd gedurende een vergadering met onbekenden of een gesprek 
tijdens een sociale gelegenheid is meestal van heel tijdelijke aard. Misschien moeten 
deze ontmoetingen zelfs niet als tijdelijke lidmaatschappen worden beschouwd. Of als 
potentiële lidmaatschappen.

• Lidmaatschap door geboorte 
De sekse ligt bij geboorte vast en daarmee ook het lidmaatschap van de sekse. Dit 
vindt zijn weg onder andere in sport, in de beroepen, in de wijze van sociaal verkeer op
plaatsen waar beide seksen gemengd aanwezig zijn. 
Door geboorte wordt iemand lid van "zijn" kerngezin, familie, stam. Het zal bepalen 
welke taal de mens gaat spreken, de moraliteit die de mens gaat belijden, een groot 
deel van zijn voorkeuren, de wijze waarop hij zich kleedt, misschien ook zijn beroep, 
enzovoorts. In de Indiase maatschappij is dit lidmaatschap geformaliseerd in de 
kastenstructuur. 

• Groepskeuzevrijheid 
Van welke groep een persoon zich lid maakt of lid gemaakt wordt varieert. Voor de 
dienstplichtige militair is er geen enkele vrijheid. Er is vrije keuze voor de 
sportvereniging waar iemand lid van wordt. De moderne tijd wordt gekenmerkt door 
individualisering. Deze individualisering bestaat onder andere (of voor een heel groot 
deel?) uit de vrije keuze in lidmaatschappen. Zo wordt, soms onterecht, de keuze van 
de religie als vrij geacht.

• Vrijheid voor individuele keuzen binnen de groep.
Van de kunstschilder lid van een schilderscollectief, denk aan De Stijl of aan Cobra, 
wordt verwacht dat hij zijn vrijheid benut om individuele bijdragen te leveren aan het 
overigens gelijkgestemde collectief. De piloot moet voor zover hij lid is van de groep, in 
werktijd, zich heel precies aan centraal gestelde regels houden. 

• Formeel lidmaatschap
Bij een formeel lidmaatschap is er een materiëel bewijs voor het lidmaatschap. Hier zijn
voorbeelden. 
nationaliteit - inschrijving bij gemeente, paspoort 
lidmaatschap van een vereniging - inschrijvingsbewijs, pasje
werknemer - arbeidscontract
soldaat - uniform, ardeidscontract (bij dienstplichtigen is er de wet en een 
identiteitsbewijs?)
cursist - inschrijving
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leerling - inschrijving
inwoner van een gemeente - inschrijving
bewoner van een bejaardentehuis - inschrijving
Bij formeel lidmaatschap is meestal vastgelegd welke rechten en plichten ieder lid heeft.
Enkele voorbeelden:
bewoners van Nederland: Burgerlijk Wetboek
vereniging: statuten en huishoudelijk reglement
werknemers: (collectieve) arbeidsovereenkomst. 
De formalisatie in het volgende voorbeeld is absurd maar kenmerkend voor 
Nederlandse opvattingen: het golfvaardigheidsbewijs. Natuurlijk gelden overal ter 
wereld al een aantal regels die bij het golfspel worden gehanteerd, regels niet alleen om
de strijd tussen elkaar bekampende golfers te regelen. In Nederland moet een examen 
worden afgelegd om aan te tonen dat men deze regels kent. Dat examen levert dan het
golfvaardigheidsbewijs. Zou het niet aardig zijn om daar ook het afleggen van een 
golfeed aan te verbinden? 

• Nationaliteit
Iedereen, nemen wij als vanzelfsprekend aan, bezit een nationaliteit. Maar zeker is dit 
eigenlijk een heel nieuwe uitvinding, zie Verbeelde gemeenschappen van Anderson. 
Velen in “minder” ontwikkelde landen zijn zich van hun nationaliteit niet bewust en/of 
zijn bij hun “overheid” niet bekend als onderdaan. Vanwege de enorme consequenties 
moet nationaliteit hier apart vermeld worden. Dat is tenslotte de bron van vele 
oorlogen. 

• Zichtbaar lidmaatschap 
militair - Jood - katholiek priester - hippie - heer - voetballer - homo - volwassen vrouw
(Afghanistan) 
De zichtbaarheid kan tijdelijk zijn, zoals bij de voetballer. De zichtbaarheid kan het 
gevolg zijn van een meer of minder expliciet voorgeschreven regel, zoals bij de militair. 
De zichtbaarheid kan het gevolg zijn van een nadrukkelijke individuele keus, zoals bij 
de homo en de heer. De zichtbaarheid kan ook het gevolg zijn van het volgen van de 
mode: korte rok - kunstnagels - boerka - tattoo - kaalgeschoren - polsbandje 

• Exclusief lidmaatschap 
Het lidmaatschap wordt verleend door de groep of vertegenwoordigers ervan of op 
grond van opleiding
werknemer - business club (Rotary, enzovoorts) - gekozen afgevaardigde 
(gemeenteraad, Tweede Kamer, enzovoorts) - sportteam (voetbalelftal, enzovoorts) - 
dokter, loodgieter 
Hier doet zich een merkwaardig maar ongelofelijk belangrijk verschijnsel voor. Op welke
gronden behoort iemand tot een bepaalde beroepsgroep? Het antwoord is eenvoudig: 
wanneer hij/zij het beroep beoefent. Eigenlijk altijd zal enige opleiding nodig zijn, om 
het beroep te kunnen uitoefenen. En dus moet examen worden gedaan. Dit levert de 
mogelijkheid toelating tot de (beroeps)groep moeilijk te maken. Een voorbeeld is de 
numerus clausus bij de medicijnen-opleiding. 

• Ongewenst lidmaatschap 
Dit is natuurlijk een merkwaardige categorie die opgedeeld kan worden in twee delen: 
Het lid heeft een hekel aan de groep. Het is, denk ik, een situatie die zeker in de jeugd 
veel voorkomt. Zoals bij leerlingen die worden gepest door klasgenoten. Het is een 
normaal gevoel voor de adolescent die zich losmaakt van het ouderlijk gezin. Maar het 
overkomt me persoonlijk veel in alle mogelijke gezelschappen en groepen. Zo had ik 
een ongenuanceerde hekel aan mijn medestudenten van mijn faculteit. 
Het lid behoort tot een gediscrimineerde groep. Er zijn zwarte mensen die een hekel 
hebben aan de kleur van hun huid. Google geeft een groot aantal klachten. 

• Hoog geacht lidmaatschap 
Ik bedoel alle lidmaatschappen waarvan het lid en/of anderen denken dat het bijdraagt 
aan zijn/haar maatschappelijke status. Dat geldt voor een groot scala van 
lidmaatschappen variërend van de Nobelprijswinnaar, de drager van onderscheidingen, 
de drager van academische titels, het lid van “service clubs” zoals de Rotary het 
beoefenen van gerespecteerde beroepen zoals hoogleraar, rechter, enz. Beluister 
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Jacques Brel met Les Bourgeois
De term elite verwijst naar niet-formele groepen waarvan het lidmaatschap bijdraagt 
aan het aanzien van de leden. In onze cellulaire maatschappij (zie Appudarai) bestaan 
er inmiddels meerdere elites: de rijken, de wetenschappers, de politici, de beroemde 
sporters, de bestuurders. 

• Gelaagd lidmaatschap 
De soldaat is tegelijk lid van het peloton, de compagnie, het leger en alle mogelijke 
organisatie vormen daartussen. Hetzelfde geldt voor de werknemer van een bedrijf. Zijn
verbondenheid met die lagen is des te groter naarmate de groep dichterbij is. De 
arbeider in ploegendienst ervaart afnemende verbondenheid van ploeg, naar afdeling, 
naar fabriek, naar bedrijf, naar multinational. Zie ook de paragraaf ordening van 
lidmaatschappen

• Virtueel lidmaatschap 1
Dit is het lidmaatschap waarvan het lid zich bewust is maar dat (bijna) niemand, ook 
niet de andere groepsleden, bekend is. De politieke overtuiging meer dan wat dan ook 
illustreert de betekenis van het lidmaatschap. Een persoon die op grond van zijn 
politieke overtuiging zijn stem uitbrengt, zal nadrukkelijk de neiging hebben het eens te
zijn met de opvattingen van de (politiek) leider van de partij waarop hij heeft gestemd. 
Hij zal zelfs meestal zijn eigen meningen ondergeschikt maken aan die van de partij. In 
feite is de enige rechtvaardiging voor het bestaan van een politieke partij dat mensen 
bereid zijn de doelstellingen van de groepen ten koste van eigen doelstellingen over te 
nemen.

• Virtueel lidmaatschap 2 
Dit is het lidmaatschap dat het lid ZELF niet bewust onderscheidt. Een goed voorbeeld 
zijn de foto's te zien op de site Exactitudes. Het gaat hier dus over het imago dat 
iemand bewust of niet bewust uitstraalt. Dat imago is natuurlijk een verwijzing naar de 
portentiële lidmaatschappen van die persoon.

• Groepen zonder formele regels 
gezinsleden 
bus vakantiegangers 
buurt 
Dat zonder formele regels het lid zich toch gedwongen kan voelen aan bepaalde 
verplichtingen te voldoen kan duizendvoudig geïllustreerd worden. Als de andere 
buurtbewoners na sneeuwval de stoep schoonvegen bepaalt iemands sensibiliteit of 
deze ook de sneeuw wegveegt. Ken je door een buurtvereniging de buurtbewoners, dan
is de maatschappelijke druk, eigenlijk het gevoel van verplichting in het hoofd van ieder
lid, groter. 
Houden leden zich niet aan de formele dan wel informele regels, dan zijn de straffen 
groot: reputatieschade versterkt door roddel, minachting, uitsluiting dus verlies van 
lidmaatschap bijvoorbeeld middels royeren of ontslag bij wangedrag, bestraffing 
bijvoorbeeld celstraf of boete. 

• Digitale lidmaatschappen
Social media is de term die gebruikt wordt voor Facebook, Twitter, LinkedIn en 
soortgelijke organisaties en websites. Er is denk ik één belangrijk kenmerk van alle 
social media: een deelnemer wordt lid van een groep waarvan hij de schepper is. 
Niemand anders is lid van precies deze groep. Maar de deelnemer ervaart wel een 
lidmaatschap. 
(Misschien elders invoegen:)
De brilliante Desmond Morris schrijft ten onrechte in The naked ape dat de moderne 
mens structuren schept die niet in overeenstemming zijn met zijn genetische basis. De 
social media tonen dat hij ongelijk heeft. De computer was vele jaren niet anders dan 
een heel snelle en betrouwbare rekenmachine. De computer werd pas echt belangrijk 
voor de culturele ontwikkeling toen het een verlengstuk van de persoon werd (zoals de 
auto) als PC, een apparaat waarmee de mens in contact kon treden met andere 
mensen. Dat kan direct via bijvoorbeeld email, indirect en direct via social media. En 
dan is er nog eens scala aan andere mogelijkheden van gamen, films zien tot 
(andermans) kennis verwerven via bijvoorbeeld Wikipedia. 
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• Doesltelling ???
• Ordening van lidmaatschappen

Het kind schrijft op: de straat, de stad, de provincie, het land, het continent, aarde, 
zonnestelsel, Melkweg, heelal. Op soortgelijke wijze zijn sommige lidmaatschappen, te 
ordenen. Dit is de structuur die Appadurai (Fear of small numbers) de vertebrate of 
gewervelde structuur noemt. Hieronder de structuur bij de Nuer zoals beschreven door 
Evans-Ptitchard . 

Evans-Pritchard schrijft: 
When Z1 fights Z2 no other section is involved. 
When Z1 fights Y1, Z1 and Z2 unite as Y2. 
When Y1 fights X1, Y1 and Y2 unite, and so do X1 and X2. 
When X1 fights A, X1, X2, Y1 and Y2 all unite as B. 
When A raids the Dinka A and B may unite.
Z2-leden zijn minder verwant aan Z1-leden onderling, maar mee dan Y1-leden, enzovoorts.
De lidmaatschappen zijn geordend als de schillen van een ui. Abram de Swaan 
(Compartimenten van vernietiging) heeft het over uitdijende kringen van identificatie. 
In de prehistorie was het schema voor alle mensen heel eenvoudig. 
Tot voor de Verlichting, tot voor 1800 en op veel plaatsen tot recent kon een individu 
lidmaatschappen ordenen in deze volgorde: 

(kern)gezin
familie
buurt
dorp

streek
land

mensheid
Met deze groepen kon hij/zij zich verbonden voelen, waarbij de verbinding met de grotere 
groep minder krachtig is als met de kleinere. 
Een ander voorbeeld is de organisatie van het leger: 
peleton, compagnie, bataljon, divisie, leger
In ondernemingen is een soortgelijke groepsordening te onderscheiden.
Het is nog maar zo heel kort terug dat zeker in Nederland al deze lidmaatschappen 
nadrukkelijk onderdeel van een gewervelde structuur waren. (Ik gebruik hier de termen 
“gewerveld”en “cellulair” Appadurai die deze in feite in ander verband toepaste.) Ik haal me 
het 19e eeuwse dorp voor de geest, de plek waar de meeste mensen woonden. De meeste 
werkenden waren boer, zelfstandigen. Ieder mens was in de eerste plaats gezinslid. Dat 
dicteerde een groot deel van de tijdsbesteding: het werk. De extended family woonde in 
hetzelfde dorp. De kerk was dezelfde voor iedereen. De sportvereniging droeg het keurmerk 
van de kerk, net als alle mogelijke andere organisaties. Men kende in het dorp van elkaar 
precies de lidmaatschappen, lidmaatschappen die inderdaad in elkaar passen als de wervels. 
In onze moderne maatschappij heeft het individu meer vrijheid zijn lidmaatschappen een 
gewicht toe te kennen en zo zijn lidmaatschappen verschil in prioriteit te geven. Op basis 
daarvan stuurt het individu een groot deel van zijn handelingen. Een voorbeeld: als een 
moeder zegt ik wil meer tijd aan de kinderen besteden en stop daarom met werken, dan geeft 
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ze prioriteit aan het lidmaatschap van het (kern)gezin en als zij zegt ik ga werken zodat er 
meer geld is voor leuke dingen zoals vakanties dan heeft het gezin ook prioriteit.
In de moderne tijd zijn er vele complicaties. De werkeloze en de zzp-er kunnen hun 
belangrijkste lidmaatschap ontlenen aan de supportersvereniging van een voetbalclub, of aan 
lidmaatschap van hobbyclubs of een politieke partij. 
Op dit moment in deze maatschappij is al geruime tijd deze structuur aan het verbrokkelen: de
cellulaire structuur van Appadurai wordt steeds meer gemeengoed. 

• Neotribes
Hier is de omschrijving uit Wikipedia:
Neotribalism or modern tribalism is a sociological concept which postulates that human 
beings have evolved to live in tribal society, as opposed to mass sciety, and thus will 
naturally form social networks constituting new “tribes”. De Fransman Michel Maffesoli 
heeft deze term geïntroduceerd. Maffesoli predicted that as the culture and institutions 
of modernism declined, societies would embrace nostalgia and look to the 
organizational principles of the distant past for guidance, and that therefore the 
postmodern era would be the era of neotribalism. 

Neo-tribalism = Zygmunt Bauman – Celia Lury: Consumer Culture – N Abercrombie, R Keat: 
The authority of consumer 
Er dienen zich weer kennisgebieden aan die nauwe connecties vertonen met mijn 
lidmaatschaps-hypothesen. Het woord neo- tribe is voldoende voor een hele gedachtenstroom.
Natuurlijk zijn de Hells Angels een neo-tribe, een modern verband van mensen die hunkeren 
naar lidmaatschap. 
Mensen die zich via consumentengedrag, dus het aankopen van specifieke zaken, 
vereenzelvigen met virtuele groepen: gothics, zie ook die fotogroepen???
Tolerantie, het bestaan van dit begrip duidt op het naast elkaar bestaan van groepen, 
eventueel etniciteiten. Tolerantie is eigenlijk bijzonder goed gedrag tegenover andere 
groepen/etniciteiten. Als er mensen tolerant zijn in een samenleving, dan zijn er (min of meer 
gescheiden) groepen of etniciteiten en dan zijn er anderen die zich tegenover leden van de 
andere groepen of etniciteiten minder sympathiek gedragen.

Uit http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2591493/1996/09/14/Daardoor-blijven-wij-
vreemdelingen.dhtml , een artikel uit Trouw 14/9/96 van Meerten ter Borg
De moderniteit analyseren vanuit deze post-moderne conditie, daarmee is de Pools/Engelse 
socioloog Zygmunt Bauman de laatste tien jaar beroemd geworden. Overigens is volgens hem 
onze samenleving nog grotendeels modern. Alleen lopen we er steeds meer in rond als 
vreemdelingen. Ons geloof in de moderniteit is gaan slinken. Het moderne wereldbeeld is aan 
het versplinteren. Het levensgevoel en de levensstijl van mensen verschuift van projectmatig 
naar episodisch. Je kunt je leven leven volgens een plan met vaste etappes en een duidelijk 
einddoel, waarbij men op zijn manier en op zijn niveau zijn bijdrage levert aan de vooruitgang.
Die manier van leven is modern. Het is een leven als een project.
Maar steeds meer mensen zien we ongeëngageerd rondstappen in de wereld. Ze zijn er, ze 
kijken rond, maar ze horen er niet helemaal bij. Als ze ergens genoeg van hebben, maken ze 
zich los en beginnen aan iets anders. Hun leven heeft geen doel buiten het hier en nu en de 
ordening beperkt zich tot korte episodes. Hun leven wordt niet langer vastgelegd in een 
fotoalbum, maar op video. Het nieuwe bewegende beeld wordt over het oude opgenomen en 
verdringt het. De hedendaagse psycho-therapie sluit daarop aan. De moderne psycho-therapie 
wil je helpen het verleden te verwerken, de post-moderne wil je helpen het verleden te 
vergeten en maximaal te profiteren van de episode waarin je je nu bevindt.
De post-moderne manier van leven is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Omdat men zich 
nergens mee engageert, heeft men ook geen vaste oriëntatiepunten. Daardoor is men een 
vreemdeling.
Essentieel voor het vreemdelingschap is ambivalentie. De vreemdeling is per definitie onzeker. 
Hij heeft zijn oordeel niet klaar. Of dingen goed of kwaad, mooi of lelijk, zwart of wit, waar of 
onwaar zijn: hij weet het niet. Deze onzekerheid is moeilijk te verdragen want mensen leven 
nu eenmaal bij de gratie van oriëntatie-schema's. Daarzonder voelt men zich onveilig. Men 
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heeft behoefte aan duidelijke onderscheidingen. De vreemdeling weet niet op voorhand wie 
zijn vrienden en zijn vijanden zijn, en de anderen weten niet wat hij is (hij weet het zelf niet). 
Hij is niet in te delen, hij hoort nergens bij, hij heeft geen stabiele identiteit.
Om aan deze ambivalentie te ontsnappen (al is het maar tijdelijk), beschikken post-moderne 
mensen over een aantal strategieën. Ze slagen erin overal hun zekerheden vandaan te halen. 
Zij ontlenen hun identiteit bijvoorbeeld aan de produkten, die zij consumeren. De economische
functies van de consumptie-maatschappij hebben hun pendant in de culturele. Door middel 
van consumptie-artikelen tonen mensen aan anderen en aan zichzelf wie ze zijn. Je kent de 
mensen aan de mode, die ze aan hun lichaam dragen, aan de automobiel, waarmee ze zich 
verplaatsen, of aan de avontuurlijkheid van hun vakanties. De consumptie-maatschappij maakt
het mogelijk dat mensen zelf hun identiteit samenstellen en is dan ook een essentieel 
bestanddeel van de postmoderniteit.
Maar met consumptie alleen redden mensen het niet. Identiteit is iets vluchtigs geworden en 
moet voortdurend opnieuw worden waargemaakt en herbevestigd. De partner speelt hierbij 
een hoofdrol. Zij moet helpen bij het samenstellen van mijn identiteit. Zij is hiervoor mijn 
klankbord. Dat zet de relatie met mijn partner geweldig onder druk. Het beantwoorden van de 
vraag 'wie ben ik' is heel moeilijk en inspannend. Het vraagt een geweldige inzet. Daarbij moet
men bedenken dat de partner zelf ook worstelt met de vraag wie zij is. Daardoor kan ik haar 
eigenlijk niet vragen zich met mijn identiteit bezig te houden. Misschien wil ik het haar ook niet
vragen, want het schept een verplichting: de verplichting om voor haar op mijn beurt het 
klankbord te zijn. Dat is te veel. Aan die druk bezwijken vele relaties. Het is het probleem dat 
velen doet uitwijken naar psycho-therapeuten. Zij helpen je te zoeken naar je eigen identiteit, 
maar ze verlangen niet, dat jij hen ook helpt. Het is genoeg als je betaalt. Psychotherapie als 
geestelijke prostitutie.
Een andere manier om aan een identiteit te komen en aan duidelijke schema's van goed en 
kwaad, is wat wel neo-tribalisme wordt genoemd. Men voegt zich bij een club die een 
levensstijl biedt en een oriëntatie op de wereld en vormen van solidariteit en met dat alles ook 
een identiteit. Deze neo-stamverbanden kunnen we overal om ons heen zien: van hells-angels 
tot moderne sekte-vorming. De verklaring waarom mensen zich zo totaal, zo onvoorwaardelijk,
zo fanatiek aan dit soort verenigingen kunnen overgeven, is zo verklaard. De functie van deze 
neo-tribes is het geven van vastigheid en zekerheid. Voor zolang als het duurt, dat wel. Want 
welke vastigheid men ook vindt, het is nooit een duurzame, absolute vastigheid. Die zijn we, in
de post-moderne cultuur kwijt geraakt. Daardoor blijven we vreemdelingen. Overigens is niet 
de ambivalentie op zich kenmerkend voor de postmoderniteit, maar de afwezigheid van 
strategieën om de ambivalantie duurzaam te bestrijden.
• Uitsluiting
Op vele wijzen worden mensen uitgesloten van lidmaatschappen, meestal tot meer verdriet 
van degene die uitgesloten wordt dan de achterblijvers. Ik maak een opsomming:
◦ het gepeste kind in de klas
◦ de werkende die ontslag krijgt
◦ de werkende die met pensioen gaat
◦ de burger die wegens gevaar zijn land ontvlucht
◦ de ruzie met de familie
◦ de scheiding
◦ de huisuitzetting waardoor de dakloze behalve zijn slaapplaats ook het contact met 
buren verliest.
◦ De (ernstig) zieke die daarom niet meer deel kan zijn van de groepen waar hij lid 
van is.
• Eenzijdig lidmaatschap 

Voor en na 
naar boven

Bezigheden, objecten, verschijnselen, cultuuruitingen, processen en wat al niet kunnen deel ik 
in in drie categoriën worden ingedeeld. De eerste is die van de jager/verzamelaarstijd, de 
tweede en derde van daarna. De tweede gaat over de ontwikkelingen voor 1900, de derde die 
van na 1900. Als wij nu gaan bramen plukken op een mooie zomerdag, dan bedrijven we een 
bezigheid die de jager/verzamelaar ook heeft bedreven. Het eerste huis is (waarschijnlijk) 
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gemaakt na het ontstaan van de landbouw, een hut kan door een jager/verzamelaar zijn 
gemaakt. 

J/v-tijd

vergaderen 
oorlog 
leiderschap 
conformisme 
geloof 
kleding 
gereedschap 
hut 
pijl en boog 
huwelijk 
zang 
muziek
wedstrijd
vriendschap

Voor 1800

kerk
loon 
mode 
leger 
huis 
schop, hak 
bezit
schrift
koning
rechtspraak

Na 1800

democratie
geld*)
individualisme
mode 
vereniging
film
radio/tv
internet
auto
natiestaat
onderneming
industrie
wetenschap

*) Natuurlijk werd geld eerder gebruikt, maar het algemeen over de hele wereld gebruik van 
geld is van recente tijden. Op eenzelfde manier moeten de grens van het jaar 1800 als 
indicatie worden gezien.

Hoe moeilijk het is om te bedenken in welke kolom sommige begrippen thuis horen, is te 
illustreren met het "leger". Ik vermoed dat in een jager/verzamelaars groep sommige mannen 
in het bijzonder belast zullen zijn om het voortouw te nemen bij conflicten met andere 
groepen. Maar ik denk, ik denk!!, dat ze daarom niet vrijgesteld waren van andere taken, niet 
continu speciaal gekleed waren en wapens voortdurend bij zich droegen. 

Cognitieve dissonantie
naar boven

In De stilte van dieren citeert John Gray psycholoog Leon Festinger die het begrip cognitieve 
dissonantie ontwikkelde:
Stel dat iemand iets hartstochtelijk gelooft en stel bovendien dat hij aan deze overtuiging 
vastzit doordat hij uit hoofde daarvan bepaalde onherroepelijke acties heeft ondernomen; stel 
tenslotte dat hij met bewijs wordt geconfronteerd, van ondubbelzinnige en onweerlegbare 
aard, dat zijn overtuiging onjuist is – wat zal er dan gebeuren? Vaak is de persoon hierdoor 
niet eens aan het twijfelen gebracht, maar zelfs nog sterker overtuigd van de waarheid van 
zijn overtuigingen dan voorheen. Sterker nog: soms ontbrandt bij hem zelfs een nieuw vuur 
om andere mensen over te halen en te bekeren tot zijn visie.
Dat is dus cognitieve dissonantie. Dat betekent voor dit geschrift het volgende. Door de 
behoefte aan lidmaatschap is groepsgedrag veel bepalender voor alle maatschappelijke 
gebeurtenissen dan tot dusverre vermoed. Dat is de mening die ik heb ontwikkeld. Als ik 
iemand mij uitlegt dat groepsgedrag helemaal niet zo belangrijk is, zal ik deze kennis proberen
te ontkennen. Dat maakt dat al mijn onderzoek naar dit verschijnsel onbetrouwbaar is.

Het bestaan van cognitieve dissonantie betekent dat een mens helemaal niet vrij is zijn 
opvattingen, meningen, geloven, kennis te kiezen. Is er eenmaal een opvatting dan is deze 
vervolgens weinig beïnvloedbaar. Waarom? Ik denk dat het zo is. Meningen ofwel kennis (er is 
weinig verschil tussen deze twee begrippen) geven sturing aan ons gedrag. Zij zijn nauw 
verwant aan de regels die we volgen. Het veranderen van deze sturingsmechanismen levert 
onzekerheid, levert gevaar. We weten immers niet of ander gedrag, gebaseerd op nieuwe 
meningen, wel net zo succesvol is. Misschien wel belangrijker: als we afwijken van eerder 
gevestigde meningen, eerder verkregen kennis, eerder aangeleerde regels, wijken we af van 
wat onze groep vindt, plaatsen we onszelf dus buiten de groep. Zoiets doet een mens niet 
graag. Zo bezien is cognitieve dissonantie dus verstandig gedrag. Helaas belemmert het wel de
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groei van kennis.
N.B. Meningen en kennis verschillen weinig, dat is toch onzin? Nee, zowat alle kennis die we 
bezitten is kennis verkregen van anderen, ouders, leraren, boeken. Wij denken dat 2 + 2 = 4 
omdat iemand ons dat vertelt heeft. Het enige verschil tussen kennis en een mening is dat bij 
meningen wij vermoeden dat anderen er anders over denken. Bij kennis denken we dat 
iedereen het met ons eens is.

Moraal

De regels 
naar boven

Hier zijn enkele regels: 
• Gij zult niet doden. 
• De maximumsnelheid is 100 km/uur 
• Fruitbomen moeten in de winter gesnoeid worden. 
• Op een brief moet een postzegel van 47 cent. 
• Bij kennismaken geeft men elkaar een hand. 
• Als regel eet ik om 6 uur. 
• Aankomend op het werk moet je inklokken. 
• Rozen moeten schuin worden afgesneden en het water in de vaas moet lauw zijn.

Een heel groot deel van het leven wordt bepaald door regels. Ik bedoel met een regel een 
aanwijzing die leidt tot een bepaalde reactie op informatie. De aanwijzing staat niet persé 
opgeschreven of geformuleerd. Ook dieren en dingen houden zich aan aanwijzingen. 
Enkele voorbeelden: 

• De thermostaat regelt dat de verwarming aan gaat als de temperatuur in de kamer te 
laag wordt. 

• Dieren in het wild eten het juiste voedsel en eten daar niet teveel en niet te weinig van.
• Vogels fluiten op het juiste moment de goede melodie. 
• Een automobilist remt als hij een rood verkeerslicht nadert. 
• Bepaalde geuren en beelden brengen beesten en mensen tot sexueel verkeer. De regel 

komt voort uit het ding of het organisme. 

Waarom zijn er deze regels voor organismen? Waarom is er sprake van een regel? De regel 
stuurt het gedrag zo dat het individu blijft leven. Ik veronderstel dat er twee gronden zijn die 
het individu de regels doen uitvoeren: een onplezierig gevoel voorafgaand aan de actie die de 
regels voorschrijft, of/en een plezierig gevoel na de actie. Het eenvoudigste en misschien 
belangrijkste voorbeeld is het eten. Een beest gaat eten zoeken en vervolgens eten als hij 
honger heeft. De honger is de informatie, het eten de reactie. 
De regel is soms aangeboren, soms aangeleerd, soms beide. Veel regels worden aangeleerd 
maar dat is alleen mogelijk als genetisch de mogelijkheid tot leren is vastgelegd. Het is niet 
mogelijk een hert te leren op jacht te gaan. Dat geldt niet voor een leeuwin. In het brein van 
een jonge leeuwin is iets dat het mogelijk maakt dat zij leert met zusters een prooi te vangen. 
In dit geval worden de regels aangeleerd. Zoals mooie documentaires laten zien, kost het jaren
menselijke zorg om jonge verweesde olifanten zover te krijgen dat zij als volwassen olifant in 
een kudde olifanten kunnen functioneren. Het leerproces is dikwijls essentieel. Maar de jonge 
schildpad die naar zee kruipt volgt een drang die niet is aangeleerd maar die is aangeboren, 
dus genetisch vastgelegd. 
Groepsdieren leven bij elkaar. Dat betekent dat ieder individu zich aan regels houdt om bij de 
groep te kunnen blijven. Groepsdieren hebben extra regels, regels die tot groepsgedrag leiden.
We zouden kunnen spreken van een subset groepsregels. Bij zwermende spreeuwen die zich in
het najaar voorbereiden op de nachtrust, blijkt: 
1 de spreeuwen vliegen allen voortdurend met dezelfde snelheid, 
2 ze handhaven onderling een afstand van circa een meter, 
3 ze houden zeven buren in de gaten. 
Dit zijn enkele van een beperkt aantal regels die het mogelijk maakt dat spreeuwen zwermen, 
zo leert onderzoek gedaan door de groep van professor Hemelrijk aan de universiteit van 
Groningen. Natuurlijk zijn de regels die een groep leeuwen bij elkaar houden volslagen anders.
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Maar ook daar geldt, dat ieder individu zich aan regels houdt die het groepsbestaan 
garanderen. 
Veel diersoorten kunnen niet leven zonder groepsgedrag, denk aan sardines, leeuwen, 
olifanten, bijen, mieren. De samenwerking in de groep levert veiligheid en voedsel, is 
(meestal) gunstig voor de levenskansen van het individu en dus voor het behoud van de soort.
Bij sommige diersoorten is het leerproces zover ontwikkeld dat het gedrag binnen de ene 
groep afwijkt van dat van een andere groep. Niet alle chimpansees kraken noten met behulp 
van stenen. We kunnen spreken van cultuur, gedrag dat aangeleerd is en dat is aangepast aan 
de specifieke omgeving van de groep. 

De mens is niet anders dan een uit andere dieren geëvolueerd wezen, dat net als alle leven 
gehoorzaamt aan fundamentele beginselen. De mens is heel nadrukkelijk een groepsdier en 
dus houdt de mens zich aan regels om te waarborgen dat hij tot de groep blijft behoren. Het 
groepsgedrag van de mens gaat verder dan dat van de naaste verwanten, de mensapen. Met 
andere woorden: de mens beschikt over een groter repertoire aan regels ten behoeve van het 
groepsgedrag dan andere dieren. Enkele van de meest overtuigende argumenten hiervoor zijn 
het onderzoek van Tomasello en de observaties van Blaffer Hrdy. Tomasello heeft aangetoond 
dat jonge kinderen met empathie worden geboren, een empathie die groter is dan die van 
jonge apen. Empathie ofwel het vermogen het gevoel van anderen aan te voelen maakt de 
grote band tussen mensen mogelijk. Blaffer Hrdy beargumenteert overtuigend dat de 
groepsstructuur vereist is voor de verzorging van het jonge kind. De mensenbaby is volledig 
afhankelijk van zorg, en wel in zo een mate dat de moeder hierbij hulp nodig heeft. Dat dwingt
meer dan bij apen tot groepsgedrag. 
De voorlopers van de mens (de hominiden) en homo sapiëns zelf hebben zich ontwikkeld over 
een periode van een aantal miljoenen jaren. In die periode is gedrag geëvolueerd zo dat de 
mens in relatief kleine groepen onder wat wij primitieve omstandigheden noemen kon 
voortbestaan. Het is van belang de dimensies goed in de gaten te houden. De tijd: de mens 
heeft onvoorstelbaar lang als jager/verzamelaar geleefd. Dat betekent dat zich in die tijd voor 
ons onvoorstelbare wijzigingen hebben voorgedaan in levensomstandigheden en gedrag. De 
aantallen: het aantal mensen op aarde is in al die jaren heel klein geweest. Het aantal mensen
dat één individu in zijn leven ontmoette is ook heel klein geweest. Ook de groep mensen 
waarmee één individu in regelmatig contact kwam was klein vergeleken bij onze tijd. 
Hier enkele citaten die illustreren hoe wij ons het leven van de prehistorische mens 
voorstellen: 
Jared Diamond: “To venture out of one's territory to meet (other) humans even if they lived 
only a few miles away was equivalent to suicide.” 
Margaret Mead: “Most primitive tribes feel that if you run across one of these subhumans from
a rival group in the forest the best thing to do is to bludgeon them to death.” 
Als gevolg van zijn intelligentie werd bij de mensachtige het conformisme leidend tot 
groepsgedrag complexer dan bij zijn voorlopers. Wilde dit gedrag effectief zijn dan moesten 
alle groepsleden wel het gewenste gedrag vertonen. Er was een mechanisme nodig om 
iedereen in het gelid te dwingen. Misschien zijn er evolutionaire experimenten geweest waarbij
een krachtige en gewelddadige leider de dwingende kracht leverde. De gorilla toont een sociaal
model waarbij voor de mannelijke groepsleider een belangrijke rol is weggelegd. Misschien is 
dit een voorbeeld van een sociaal model dat ooit ook door mensachtigen is uitgeprobeerd maar
dat niet goed functioneerde. De mensachtige ontwikkelde zich in een andere richting. De 
groepsnorm werd de dwingende kracht en dat bleek heel effectief te zijn. 

Bonobo en chimpansee zijn mensapen die beiden genetisch dichter bij de mens staan dan 
andere diersoorten en onderling genetisch ook nauw verwant zijn. Lichamelijk verschillen de 
twee mensaapsoorten niet veel. Verschillen zijn er vooral in het gedrag, en dan vooral het 
sociale gedrag, zie Frans de Waal. De chimpansee wordt als agressiever beschouwd als de 
mens, de bonobo, de "hippie mensaap", is zachtaardiger dan de mens. Natuurlijk zijn beide 
minder intelligent dan de mens. Het is fantastisch dat we deze voorbeelden hebben. We 
kunnen concluderen dat ons gedrag voor een deel gedicteerd wordt door onze genen, door 
aangeboren eigenschappen. En bovendien lijkt het erop dat tot op zekere hoogte ons 
aangeboren gedrag ligt tussen dat van de chimpansee en de bonobo. 
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Welke omstandigheden tot deze ontwikkeling hebben geleid is giswerk. Zeker lijken de 
hypotheses van Sarah Blaffer Hrdy: Mothers and others heel aannemelijk. We moeten inzien 
dat iedere culturele ontwikkeling begrensd wordt door deze aanleg. We kunnen BEDENKEN hoe
we de maatschappij moeten inrichten, maar deze bedenksels moeten in lijn zijn met de 
menselijke aard. Is dat niet zo dan ontstaan maatschappij-vormen die op enig moment zullen 
mislukken, instorten. Ik denk dat het gedachtengoed van Ayn Rand een voorbeeld is van een 
bedenksel over de menselijke aard die op gespannen voet staan met de werkelijke aard. Ayn 
Rand beschouwde de mens als een wezen dat uitsluitend individueel eigenbelang nastreeft. Er 
is inmiddels voldoende onderzoek om aan te tonen dat dat niet zo is. En normaal denkende 
mensen wisten het toch wel. 

In de mens is een mechanisme ingebouwd om zich zo te gedragen dat de gemeenschap waarin
hij zich bevindt ermee akkoord gaat. Hij is er altijd beducht voor te zorgen dat zijn gedrag door
zijn omgeving als acceptabel wordt beschouwd. Het mechanisme wordt gestuurd door zowel 
schuldgevoel en/of angst voor straf en/of beloning door middel van waardering of zelfs het 
ontvangen van materiële zaken. Als we ons niet conformeren, voelen we ons schuldig en zijn 
bang voor boete, uitsluiting of een andere straf. Een tweede mechanisme veroorzaakt dat hij 
een sterk negatief oordeel ontwikkelt over mensen in zijn groep die ongewenst gedrag 
vertonen. Het negatieve oordeel over afwijkend gedrag kan leiden tot uitsluiting. Als iemand 
zich niet gedraagt volgens onze regels, vinden we hem om te beginnen niet aardig en bij te 
grote of te frequente overtreding van onze regels accepteren we die persoon niet meer als 
groepslid. Zo iemand heeft voor ons afgedaan. De combinatie van de twee mechanismen zorgt 
voor stabiel, voorspelbaar gedrag van de individuen en geeft de mogelijkheid om in een groep 
gezamenlijke activiteit te verrichten die alle groepsleden voordeel biedt. Om het gedrag van de
ander te kunnen beoordelen, moet iemand zich het gedrag kunnen voorstellen. De 
spiegelneuronen leveren precies het instrument die dit mogelijk maakt. 

Er moet ergens iets komen over belangentegenstellingen, die van het individu tegenover 
andere individuen en/of de groep maar ook van de subgroep tegenover de supergroep.

Moraal 
naar boven

1 Betekenis
Wat is moraal? Wkipedia definieert het begrip moraal als volgt: 
Het begrip moraal (of zeden) geeft de handelingen en gedragingen aan die in een 
maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien. Het filosofisch vakgebied van
de ethiek richt zich op de vraag 'wat is een goede moraal?' Ethiek (Grieks: èthos, gewoonte of 
zedelijke handeling) of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met 
de kritische bezinning over het juiste handelen. 
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Naast het woord moraal zijn er de termen zeden, ethiek, normen en waarden en moraliteit. 
Het laatste is overgenomen uit het Engels en wordt steeds meer gebruikt in het Nederlands. 
De woorden "normen en waarden" zijn op afschuwelijke wijze verbonden aan de voormalige 
minister-president Balkenende. In modern Nederlands wordt moraal gebruikt als de 
omschrijving van de gemoedstoestand: Zijn moraal voor de wedstrijd is goed. 
Er is geen goed woord voor een begrip dat slecht is gedefinieerd en dat voor velen een 
verschillende betekenis heeft. Toch weet de lezer waarover deze paragraaf handelt. 
Ik snuffel rond om te zien of ik ergens iets verstandigs zie dat mijn gedachten kan 
ontkrachten. Ik volg colleges op internet van Paul Bloom, psycholoog, en Ian Shapiro, politieke
wetenschappen, beide van Yale en beide verstandige mensen, en van Herman Philipse via cd. 
Snuffel en lees. Word wijzer maar schrik ook van de beperktheid van het denken van Plato via 
Hobbes en Hume tot nu toe.
Hobbes: The condition of man... is a condition of war of everyone against everyone. ….. During
the time men live without a common power to keep them all in awe, they are in that 
conditions called war; and such a war, as if of every man, against every man. Nee, dat schiet 
niet op.
Aan alles wat ik lees of hoor ontbreken enkele eenvoudige observaties:
• niet duidelijk wordt gemaakt wat moraal is
• niet duidelijk wordt gemaakt waarvoor de moraal is
• niet duidelijk wordt gemaakt wat wel en wat niet tot de moraal gerekend moet worden
• niet duidelijk wordt gemaakt dat de moraal per cultuur verschillend is
• niet duidelijk wordt gemaakt hoe een individu zijn moraal verwerft
• niet duidelijk wordt gemaakt dat de moraal van persoon tot persoon verschilt
• niet duidelijk wordt gemaakt dat een individu de moraal aanpast aan de omgeving
Ik ga terug naar mijn eigen gedachten. Nee, ik ga zeker niet proberen een goede moraal te 
bedenken. Ik wil naar bestaande moralen kijken en deze proberen te begrijpen.  De moraal is 
een subset van de regels, hierboven besproken, die het menselijk gedrag sturen. De regels 
komen voort uit een innige samenwerking tussen nature en nurture. Deze subset bevat regels 
voor het maatschappelijk verkeer. Ik hanteer een soort eigen definitie: 
Morele regels zijn de regels volgens welke anderen verwachten dat ik mij gedraag ten opzichte
van anderen. 

Wat is goed? Moreel “goed” betekent dat acties of uitingen door een persoon worden 
beoordeeld als gewenst door hem/haar en/of door anderen. Het woord drukt een emotie uit. 
Wat blijft erover als we de emotie van dit woord afpellen? Wat is de gemeenschappelijke 
eigenschap van acties en uitingen die leiden tot de beschrijving “goed”? Ik kom uit bij de 
hierboven gegeven definitie van moraal: morele regels zijn de regels volgens welke anderen 
verwachten dat ik mij gedraag ten opzichte van anderen. De moraal, deze subset van regels, 
levert het belangrijkste mechanisme om de groepsstructuur te bewaken. 
Ik heb eerder betoogd dat gedragsregels aangeleerd worden en dat dit alleen mogelijk 
voorzover de aanleg die toelaat – een hert kan niet leren te jagen. Voor morele regels geldt 
hetzelfde. Als de moraal niet aangeboren is, als er bij de ontwikkeling van moraal sprake is van
nature + nurture, dan kan de moraal binnen één groep jager/verzamelaars verschillen van die 
van andere groepen. Zo zullen voor groepen die leven (leefden) in gebieden met een overvloed
aan voedsel, de regels voor voedselverdeling minder streng zijn dan voor een groep met 
weinig voedsel-bronnen. 

Het morele stelsel van een persoon in de moderne tijd is altijd incompleet, chaotisch en 
inconsequent. Het rammelt aan alle kanten. Dat komt omdat de moderne mens zich in vele 
verschillende omgevingen, verschillende groepen beweegt. 
Hier volgen een aantal uitspraken. Het is oefenmateriaal. Zijn dit morele uitspraken? Welke zijn
dit niet? Welke uitspraken zouden niet gemaakt mogen worden? Met welke uitspraken ben ik 
het niet eens?
1. Gij zult niet doden.
2. Soldaten moeten in oorlogstijd doden.
3. In het verkeer moet men rechts houden. 
4. Bumperkleven is vervelend. 
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5. Klootzak, kijk uit waar je rijdt.
6. Mijn buurman is een pedofiel. 
7. Mijn buurman is homosexueel.
8. Roddelen is slecht. 
9. Ik heb een hekel aan aanstellers.
10. Je moet iedere dag minstens driemaal je tanden poetsen.
11. Gebruik van teveel make-up is erg ordinair.
12. Vloeken is godslastering.
13. Een echte heer houdt de deur voor een dame open. 
14. Boeren aan tafel is een slechte gewoonte. 
15. Politici liegen dat ze barsten. 
16. We moeten meer vluchtelingen in ons land toelaten. 
17. We moeten minder vluchtelingen in ons land toelaten. 
18. Mijn neef is een aardige man. 
19. Mijn neef is een echte sportvisser. 
20. Mijn neef is zo'n sportvisser. 
21. Roken is slecht.
22. Ik ben gek op honden.
23. Ik moet altijd in net pak naar mijn werk. 
24. De arbeidsvoorwaarden op mijn werk zijn prima. 
25. De directie op mijn werk zorgt goed voor zichzelf. 
26. Negers zijn dom.
27. Wat zie je er leuk uit.
28. Ik ben socialist.
29. Hij is socialist.
30. Hij is zo'n socialist.
31. Wat vervelend voor jou.
32. Wat aardig van jou.
33. Wat heerlijk, die taart van jou.
34. Ik wil het er niet over hebben want het wordt toch maar ruzie.
35. Hij begint eindelijk verstandig te worden.
36. Over de opslag van kernwapens is meer transparantie vereist.
37. Wie gaat er tegenwoordig nog naar Bali.
38. Roken in horeca bedrijven is niet toegestaan.
39. Je mag hier niet in. Je ziet toch dat bordje van artikel 361?
40. Met drank achter het stuur: het is immoreel.
Het terrein van de moraal is erg groot en niet duidelijk begrensd.

Hier is een alternatieve definitie van moraal. Die is gebaseerd op de sterkste kracht voor de 
handhaving van de moraal. Die kracht is onze angst voor het oordeel van anderen over ons 
gedrag. Ik kleed mij zo dat anderen mij zullen waarderen. Iedereen die zegt dat hij/zij zich 
niets van anderen aantrekt, zegt eigenlijk: 'Ik weet dat ook ik me afhankelijk voel van het 
oordeel van anderen. Maar ik schakel bewust mijn gevoeligheid hiervoor uit. Ik volg niet mijn 
intuïtie maar gedraag me als een nadenkend mens.' De mensen die geheel onbewust blijk 
geven van ongevoeligheid voor het oordeel van anderen zijn vreemde mensen die we 
beschouwen als zonderlingen. Het woord zonderling heeft als belangrijkste onderdeel “zonder”.
En dat heeft etymologisch een relatie met afzonderlijk. Een zonderling is een afzonderlijk 
mens, een mens zonder groep. De mens die “ik-trek-me-nergens-iets-van-aan” zegt, wil 
aangeven dat hij juist respect krijgt van zijn groep. Hij is eigenlijk – of denkt te zijn – een 
(kleine) leider die bepaalt in plaats van iemand die volgt. Zit het zo? Nu de alternatieve 
definitie: 
De moraal omvat de regels waaraan wij ons houden om een veroordeling door de mensen om 
ons heen te voorkomen. 

Bekijk de foto hieronder en lees het bijschrift. 
Hoeveel jaar moeten we teruggaan voor het moment dat deze foto nog opzien zou baren? 
Hoeveel jaar moeten we teruggaan voor het moment dat het project van de foto hieronder nog

naar boven 47



opzien zou baren? 
Voor welk percentage van de Nederlandse bevolking nu is het project aanstootgevend?
Voor welk percentage van de wereldbevolking nu is het project aanstootgevend?
Voor welk percentage van de Nederlandse bevolking 50 jaar geleden zou het project 
aanstootgevend zijn?

Onderschrift: Dit beeld komt uit het project Mannen met potentie, waarin de Amsterdamse 
fotograaf Marieke de Graaf (35) met haar Tinderdates op de foto gaat – bron NRC/H van 14-8-
2015.

Om iets zinnigs te kunnen zeggen over de moraal van de mens, moeten we helicopteren. We 
moeten ons eigen morele systeem loslaten en de diverse systemen als logische en verstandige 
keuzes van mensen op andere plaatsen en/of in andere tijden zien. We moeten ons bedenken 
dat de morele stelsels van groep tot groep verschillen. Er is nog een complicatie. Mensen die 
lid zijn van meerdere groepen dus meerdere morele stelsels kunnen hanteren. Het betekent 
dat we ons eigen morele stelsel of stelsels niet al te serieus kunnen nemen. Maar deze 
uitspraak in zijn volle consequentie betekent dat we op het moment dat we het waardesysteem
van een ander serieus nemen, we zelf niet meer beschikken over een moreel systeem. Als ik 
me voldoende verplaats in de gedachte dat het gerechtvaardigd kan zijn een ander mens te 
doden, waarom zou ik dan van doden onder bepaalde omstandigheden afzien? Is dat niet het 
thema van Dostojevski's Schuld en boete?

2 Geschiedkundige ontwikkeling
De moraal van onze tijden zou op de volgende wijze ontwikkeld kunnen zijn. Het scenario is 
een gedachte-experiment. Het scenario heeft zich, neem ik aan, op vele plaatsen in vele 
varianten voltrokken. 
In de prehistorie was de moraal, veronderstel ik, een duidelijk te begrijpen stelsel van regels, 
duidelijker dan op dit moment. De moraal dicteerde het gedrag van de leden van een groep, 
een clan of een stam of een extended family. De moraal gold voor de mensen binnen de groep.
Of de hominiden en de jager/verzamelaars in groepen van circa 100 personen rondtrokken dan
wel kleinere groepen die verwante groepen (familie dus) met regelmaat ontmoetten, is van 
weinig belang. De moraal was één van de waarborgen, misschien wel de belangrijkste, voor de
bestaanszekerheid van de groep. 
Ontmoetingen met vreemdelingen, met leden van andere groepen, vonden zelden plaats. 
Mensen buiten de groep golden in meer of mindere mate niet als mensen. Het waren op zijn 
best onbegrijpelijke wezens, zie de citaten hierboven. 
Als we bij apen ook al morele oordelen zien, zie S. Blaffer Hrdy en Frans de Waal, zullen ook de
hominiden van millioenen jaren geleden zoiets als een moraal hebben gehad.
De morele regels leerde een ieder van de ouders, die de regels weer van hun ouders leerden. 
De regels waren van levensbelang. Een goed mechanisme om de status van de regels te 
versterken was de (religieuze) verering van de bron van de regels: de voorouders. Voorouder-
verering is een nuttig concept. De gedragsregels die een kind leert, leert hij van de ouderen. 
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Deze gedragsregels waarborgen de voedselvoorziening en veiligheid. De ouderen leerden de 
gedragsregels van de generatie voor hen. Terecht kunnen de voorouders dus beschouwd 
worden als de bron van ieders zekerheden in het jagers/verzamelaars bestaan. 
Uitbreiding van kennis vond heel langzaam plaats. Het vinden van nieuwe oplossingen voor 
oude problemen was niet gebruikelijk, zij het op het gebied van de moraal of op ander gebied. 
Oude oplossingen stonden in hoog aanzien. Die waren verkregen van de voorouders.
Bestaande jager/verzamelaars groepen verschillen sterk in de regels die binnen de groep 
worden gehanteerd. In deze jager/verzamelaarsgroepen is de omvang, de complexiteit, van 
het stelsel beperkt. Het morele stelsel zal voor het overgrote deel betrekking hebben op 
gedrag van de individuen binnen de groep (en dus niet op vreemden). Dat zal vroeger zeker 
ook zo geweest zijn.  Ik noem deze moraal de primaire moraal. Deze primaire moraal is 
de als kind aangeleerde, automatisch toegepaste moraal die het gedrag regelt binnen de groep
waarin het kind opgroeit. Het is de moraal die in het hedendaagse gezin geldt. Het is de moraal
die het vanzelfsprekend maakt dat gezinsleden niet ieder voor zich hun etenswaren kopen of 
dat gezinsleden ieder een deel van de huur betalen. Het is de moraal in de gemeenschappen 
zonder regels uit de prehistorie, de bands en tribes (volgens de definitie van Jared Diamond in 
Guns, germs and steel).

Frans de Waal in De Bonobo en de tien geboden:
Hier volg ik de traditionele opvatting in de biologie - die teruggaat tot Darwin - dat de moraal 
een verschijnsel is van de in-group. Christopher Boehm vat die als volgt samen: 
Onze morele codes zijn alleen binnen de goep volledig van toepassing, hetzij een groep met 
dezelfde taal, een ongeletterde samenleving die een stuk grond of een etnische identiteit 
deelt, dan wel een natie. Er lijkt sprake van een speciale, pejoratieve morele 'afwaardering' 
van hen die buiten onze cultuur vallen. Die worden vaak niet eens als volledige mensen 
gezien.

Ik citeer Frans de Waal:
De vernistheorie bepaalde de gangbare opvoedingsgedachten in mijn jeugd. Kinderen waren 
kleine wilden die met strenge hand tot redelijk gedrag konden worden gebracht. De 
merkwaardige rol van de religie hier moet ik verderop nog bespreken. Strengheid was dus 
wenselijk. Middels deze strengheid konden kinderen geconditioneerd worden tot het juiste 
gedrag. Dat verklaart ook waarom het slaan van kinderen als een nuttig onderdeel van de 
opvoeding kon worden beschouwd. Hier doemt opeens een ontzagwekkende andere gedachte 
op. Slechts intuïtief en niet gebaseerd op enige redenering heeft de (Westerse of in ieder geval
Nederlandse) wereld zich afgewend van deze opvatting. Dat betekent dat men tegenwoordig 
niet meer nodig vindt om beschaafd gedrag erin te slaan. Maar zou de opvoeders gevraagd 
kunnen worden, waarom denkt u dat uw kind zich dan fatsoenlijk gedraagt? Is uw kind van 
nature goed? 
En nog een gedachte. In het woord beschaving zit het woord schaven. De beschaving is dus de
bewerking die de ruwe mens ondergaat om tot fatsoenlijk gedrag te komen. Beschaving is 
etymologisch glad maken, hetzelfde effect als het aanbrengen van vernis. het misverstand zit 
dus in de taal ingebakken. 
Steven Pinker beargumenteert dat nog nooit zo weinig mensen door geweld (oorlog, misdaad) 
zijn omgekomen als in de laatste eeuw. Het is een argument vóór de vernistheorie: de wilde 
wordt steeds minder wild. Ik twijfel aan de ideeën van Pinker en denk dat de vernistheorie 
onjuist is. Maar dat de vernistheorie foutief is heeft zijn schaduwzijden. Dat is terug te vinden 
in het gelijk van John Gray. Het gedrag van de mens is op de lange termijn niet te verbeteren.
Controleren of het helemaal een citaat is

Al heel jong was en is het jonge mensenkind zich bewust van normen. Tomasello in “Why we 
cooperate”: Children at some point (Tomasello bedoelt op de leeftijd van een jaar of drie, 
begrijp ik uit de context) become aware that they are targets of the judgments of others who 
are using social norms as standards. So children attempt to influence these judgments …... 
Through this kind of vigilance (waakzaamheid) is born the public self whose reputation we all 
spend so much time and energy cultivating and defending.

naar boven 49



De overgang van het zwervende bestaan van de jager/verzamelaar naar de vaste 
vestigingsplaats van de landbouwer en de daarmee gepaard gaande (lokaal) grotere 
bevolkingsdichtheid heeft het leven van de mens drastisch veranderd. Het betekende dat er 
een behoefte ontstond aan nieuwe regels bij de nieuwe interacties tussen mensen, behoefte 
aan een moraal die deze nieuwe interacties regelde. De nieuwe interacties bestonden uit veel 
intensievere contacten, intensiever dan voorheen, met leden van andere groepen, met niet-
familieleden, met onbekenden. Binnen de jager/verzamelaars groepen waren de doelstellingen 
van alle leden parallel: het gezamenlijk iedereen voorzien van voedsel en veiligheid. Nu opeens
kreeg de mens te maken met anderen. Deze "anderen" konden een bedreiging vormen in de 
voedselvoorziening. De landbouw leek deze dreiging van een voedseltekort te verminderen 
maar er ontstond een nieuwe dreiging: voedseltekort door de concurrentie van andere 
groepen. Het lijkt me aannemelijk dat strijd werd gevoerd om voedsel en goede 
landbouwgrond. Guns, germs and steel................ De uitdaging deze belangentegenstelling te 
overwinnen, de uitdaging om zonder conflicten samen te leven, was een grotere opgave dan 
het leren een eetbaar gewas te kweken. De uitdaging lijkt er nog steeds te bestaan. 
Ik stel me voor dat vele landbouw experimenten door mensachtigen faalden door het 
ontbreken van spelregels die belangentegenstellingen hanteerbaar maakten. 

Op zeker moment is bij sommige groepen het kwartje gevallen, een kwartje dat van 
levensbelang was. Met het begin van de landbouw werd op een aantal plaatsen een grote 
emotionele stap gemaakt. De term "wijzen" voor degenen die de nieuwe mensvisie naar voren 
brachten is een understatement. De mens koos hier en daar in plaats van strijd voor de 
mogelijkheid de "anderen" als medemensen, als gelijkwaardigen te beschouwen. Is dit niet in 
strijd met Guns, germs and steel???? Mensen die dezelfde behoeften hebben als familieleden. 
Dan rest het probleem de voorouderverering van verschillende jager/verzamelaars groepen te 
verbinden? Dit kan door zich een godheid voor te stellen, een voorouder van "alle mensen", 
dus ook van die van concurrerende groepen. Een godheid.

Ik wil niet als een intellectueel van boven kijken naar de primitieve mens die zich liet 
verschalken door een nep-god. Ik wil niet plotseling verkondigen dat ik religieus ben. Het is 
een uiterst aanvaardbare gedachte om boven dan wel buiten het individu een entiteit aan te 
nemen of zelfs te ervaren, een entiteit wiens bestaan verklaren kan dat we constant proberen 
met anderen samen te leven. Of iemand die gedachte koestert hangt voornamelijk af van de 
omgeving waarin we zijn opgegroeid. In mijn geval geldt dat ik ben opgegroeid in een niet-
religieus gezin met als gevolg dat ik niet-religieus ben.

Ik citeer Karen Armstrong uit een TED-lezing: 
En toen ik serieus andere tradities begon te bestuderen, begon ik me tot mijn verbazing te 
realiseren, dat geloof -- waar we ons vandaag de dag zo over opwinden -- slechts een zeer 
recentelijk religieus enthousiasme is, dat alleen in het Westen rondom de 17de eeuw  
kwam...."Ik geloof" -- betekende niet "Ik aanvaard bepaalde geloofsartikelen." Het betekende:
"Ik wil mij inzetten, ik verplicht mijzelf." .... Wat ik heb ontdekt is dat religie over het 
algemeen gaat over ander gedrag. .... In elk van de vooraanstaande wereldgeloven, (is) 
compassie -- het vermogen met de ander mee te voelen op de wijze waarop wij dit deze 
avond bespreken -- niet alleen de test voor elke ware religiositeit, het is ook wat ons in de 
tegenwoordigheid brengt van wat joden, christenen en moslims "God" of de "Verhevene" 
noemen. Het is compassie wat je tot het Nirwana voert, zegt de Boeddha. .... Iedere grote 
wereldtraditie heeft dit speciaal benadrukt en als kern van die traditie dat genomen wat 
bekend werd als de Gouden Regel, voor het eerst verkondigd door Confucius, 5 eeuwen voor 
Christus: "Doe een ander niet aan, wat jij niet zou willen dat een ander jou aandeed." 
Het ontstaan van de grote godsdiensten was zo bezien noodzakelijk voor de ontwikkeling van 
de mens als landbouwer in een wereld waarvan geleidelijk de bevolkingsdichtheid toenam. 

Nu nog een sprong, een grote sprong. Duizenden jaren ontleende de mens de gedragsregels 
meer of minder strikt aan zijn godsdienst. Nu nog is dat het geval zoals bijvoorbeeld bij vooral 
orthodoxe moslims, voor wie de Koran allesbepalend is. Geheel ten onrechte zijn velen hier 
verbaasd over. In de Westerse wereld begon een omslag die naar keuze begint in de 17e of 
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18e eeuw. De mens begreep dat er nieuwe oplossingen voor oude problemen waren. De 
nieuwe oplossingen ontstonden op het gebied van de filosofie, de wetenschap, de techniek en 
de staatkundige ontwikkeling. Het is de Verlichting die zich nog steeds voortzet. De mens 
leerde de wereld naar zijn hand te zetten. Daarmee verviel de noodzaak zich te verlaten op de 
religie om een fatsoenlijk bestaan te bewerkstelligen. ??????? Het gebed, de smeekbede, werd 
vervangen door de techniek. Maar dat betekende ook dat de godsdienst niet langer de 
alleenzaligmakende bron voor de moraal was.

Het heil is op aarde te vinden. Maar wat is de beste methode? Op welke manier moeten 
mensen zich organiseren en welke regels moeten worden gevolgd? Deze vragen zijn de 
grondslag voor grote delen van politieke en maatschappelijke discussies en nemen een groot 
deel van bedrukt papier en van de zendtijd van radio en tv in beslag. Als de clan, de extended 
family of het dorp niet meer bestaan als bron van de moraal, als vervolgens de religie als bron 
van de moraal vervalt, waar ontleen een mens dan de regels aan volgens welke hij denkt te 
moeten leven? Ik wil hier later/verder nader op ingaan.

3 Moraal leren
Bij moraal is er sprake van cultuur: een stelsel van regels dat van geslacht op geslacht wordt 
overgebracht, regels die formeel of niet formeel worden geleerd. Deze primaire moraal is dus 
niet overal identiek.
Nu moet hier een essentiële voorwaarde voor het ontstaan van zo een moraal worden 
genoemd. De mens is van nature een groepsdier. Dat betekent dat de mens het vermogen 
heeft regels aan te leren die leven in een groep mogelijk maken. Dat aangeboren vermogen is 
te vergelijken met een soortgelijk vermogen bij (andere) dieren. Zoals een mens een taal kan 
aanleren zo kan hij regels voor groepsgedrag oftewel een moraal aanleren. Maar zoals niet alle
mensen dezelfde taal spreken, hebben niet alle groepen (en ik denk nog steeds aan de jager-
verzamelaars) dezelfde moraal. Dat betekent dat in de loop van de tijd de moraal binnen een 
groep verandert. Er is wel een fundament, dat ik elders beschrijf als de onvoorwaardelijkheid. 
De onvoorwaardelijkheid is misschien wel het beste geformuleerd in de bijbel, Marcus 12: Gij 
zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze. Er wordt 
gesproken over de naaste, degeen die het meest na is. Dat is dus niet iedereen. Marcus heeft 
de regel wat mij betreft heel verstandig geformuleerd.

Religie levert de kapstok waar de moraliteit aan opgehangen kan worden. Fukuyama 
suggereert dat de start van deze religie gelegen is in voorouderverering. Dat is ook logisch. 
Kinderen leren gedragsregels van hun ouders. Ouders en in het verlengde daarvan voorouders 
zijn dus voor ieder individu de bron van de eigen moraal. Voor een goed functioneren van de 
groep is overeenstemming over de morele oordelen van groot belang. Een al bestaand door 
velen gedeeld moreel stelsel is daarom een groot goed. Het is een goed gevormd door de 
voorouders. Dus zij worden vereerd, uit dankbaarheid maar zeker ook voor de continuïteit. 
Deze moraal vastgelegd in de religie is niet meer de automatische, geïnternaliseerde primaire 
moraal. Het is een bewust beleefde aan de taal gebonden stelsel van gedragsregels.

Grote gemeenschappen verschillen sterk in leefregels die voor een deel morele regels 
betreffen. Als voorbeeld: opvattingen over de rol van de vrouw in de Arabische wereld 
vergeleken met die in de Westerse wereld. Een ander: verplichtingen tegenover familieleden, 
ook tweedegraads familieleden, in sub-Sahara Afrika vergeleken met die in het Westen. 
Moraal binnen een groep verandert soms sterk in de loop van de tijd. Een enkel voorbeeld: 
kinderen slaan wordt nu sterk veroordeeld maar was 50 tot 100 jaar geleden normaal. 
Opvattingen over seksualiteit zijn voortdurend aan het schuiven. De grote frustratie van de 
ouderdom kan zijn dat de oudere de moraal ziet veranderen, dat zijn of haar moraal niet 
langer geldig is. Hij kan concluderen: de jongeren zijn slecht.

Laten we ons het katholieke dorp in de achttiende of negentiende eeuw in Europa voorstellen. 
Naast of bovenop de bijna dierlijke primaire moraal voor binnen het gezin gold voor iedereen in
het dorp in gelijke mate de katholieke moraal die het gedrag tussen de dorpsbewoners 
bepaalde. Voor het overgrote deel van de tijd zullen de meeste dorpsbewoners contact 

naar boven 51



hebbenmet dorpsgenoten. Voor gedrag buiten het dorp waren in het dagelijks leven nauwelijks
algemeen geldende regels.

De moraal of moralen die een modern individu moet hanteren zijn daarmee vergeleken veel 
ingewikkelder. De regels die een modern mens hanteert zijn afhankelijk van de mensen of 
groepen waarmee hij verkeert. 
Enkele voorbeelden:
Op publieke plaatsen die schoon zijn, laten passanten minder afval achter dan op vervuilde 
plaatsen. De bezoeker van een schone plek (dit is een geval van introspectie) is zich bewust 
van een verbeelde gemeenschap (term van B. Anderson) van passanten die niet vervuilen. Hij 
conformeert zich aan het gedrag van deze door hem onbewust bedachte groep. Dit voorbeeld 
illustreert het verschijnsel van een moraalregel die een persoon ontwikkelt voor een verbeelde 
groep.
De moderne mens is niet anders dan aan het schakelen van de ene groep naar de andere. Op 
het werk zal een man anders gekleed gaan dan thuis, hij gebruikt een andere taal. Hij zal 
vermijden dialect te spreken of het juist wel spreken. Wat betreft zijn moraal: hij zal zijn 
driftbuien onderdrukken of juist vloeken en schuttingwoorden gebruiken. Hij zal zich autoritair 
gedragen of juist gedienstig,  terwijl het thuis omgekeerd is. Hij is daar "een ander mens". Als 
zijn vrouw onverwacht opduikt, is hij bang dat ze zal schrikken van zijn andere gedrag. 
De moraal van een persoon hangt af van waar de moraal moet worden toegepast. Het is beter 
te spreken van de meerdere morele stelsels die een persoon hanteert. Ieder stelsel is 
gereserveerd voor een lidmaatschap. 

Er is nog een andere dimensie aan de de moraal. Morele verplichtingen zijn afhankelijk van de 
mentale en fysieke afstand. Grote fysieke afstand heeft grotere mentale afstand tot gevolg. 
Het eerstegraads familielid wonend in een ander continent verdwijnt langzaam uit de aandacht 
tenzij veel wordt gecommuniceerd via telefoon, brief of internet. Grotere mentale afstand 
betekent minder druk zich aan mrele verplichtingen te houden.

De norm als middel om gedrag van individuen te beheersen is de grondslag van de 
samenleving. Dit mechanisme functioneert op alle niveaus, van de groep zo klein als het 
echtpaar, zo groot als de geloofsgemeenschap van de Islam of de bewoners van de Verenigde 
Staten. De Moslim bidt volgens voorschrift vijfmaal per dag richting Mekka. De echtgenote 
bereidt volgens de regels van het huis zesmaal per week een warme maaltijd. De voetballer 
meldt zich op de voorgeschreven tijdstippen voor de training. De leerling kleedt zich 
overeenkomstig de gebruiken van de school. De bankklerk zit op zijn plek als de bank open 
gaat. 
De norm definieert de groep. De beste manier om vast te stellen of mensen tot een groep 
behoren is door vast te stellen welke normen zij gemeenschappelijk hebben, tegelijkertijd van 
elkaar wetend dat zij de normen gemeenschappelijk hebben. 

De neiging van de mens zich te conformeren aan dat van de medemens is zoals gezegd gedrag
dat veel diersoorten ook vertonen. Wegens de intelligentie van de mens waren en zijn extra 
mechanismen ter beheersing van het gedrag nodig. Dat werd en wordt geleverd door het 
oordeel van de medemens en het bewustzijn van het oordeel van de medemens. Daar is ook 
de oorsprong van de kwalificatie “goed” en “slecht” voor gedrag. Daar is de oorsprong van het 
zondebesef. Zondig is dat gedrag dat door de medemens wordt veroordeeld omdat het de 
veiligheid en effectiviteit van de groep schaadt. 
Het zondebesef maakt onderdeel uit van godsdienst. In de godsdienst worden de normen 
vastgelegd. De godsdienst stelt ook beloningen en bestraffingen in het vooruitzicht. Dat 
versterkt het normbesef en dus de cohesie van de groep. Wetgeving doet PRECIES hetzelfde: 
het vastleggen van gewenst (denk aan de Grondwet) en ongewenst gedrag. Ook hier is er een 
koppeling met straf (en niet met beloning). Daarnaast zijn er vele andere vormen van 
schriftelijk vastgelegde normen: spelregels, huishoudelijke reglementen, veiligheidsregels, 
contractuele verplichtingen bij dienstverband, enzovoorts. 

De aard van de straffen bij overtreding van de wetten door de (Nederlandse) overheid bestaat 
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uit boetes, werkstraffen en gevangenisstraf. Elders zijn er lijfstraffen, zoals zweepslagen en 
doodstraf. Nu de overheid de taak heeft gekregen voor het handhaven van de normen, is de 
kerk minder actief op dit gebied. De straffen zijn er bij echt moderne religies helemaal niet 
meer, en voor meer traditionele religies zijn het straffen na het overlijden: de hel en 
hiernamaals. Ook claimen religies regelmatig dat ziekte en ander onverklaarbaar ongeluk toe 
te schrijven zijn aan zondig gedrag ofwel het overtreden van normen. Vroeger, toen de kerk 
een veel belangrijker rol had in het handhaven van de cohesie, bestonden er wel degelijk 
straffen hier op aarde: doodstraf (heksenverbranding), boetedoening in de vorm van bidden en
pelgrimages, excommunicatie = uitstoting uit de geloofsgemeenschap. Deze straf, uitstoting 
uit de groep, is ongeveer de enige die niet-religieuze en niet-overheidsorganisatievormen 
overblijft. Daar hoort ontslag bij (natuurlijk is er voor ontslag meestal een andere reden) en 
verlies van lidmaatschap bij sportverenigingen. 

Het enorme belang van de grote godsdiensten is dat deze het gedrag van zeer grote groepen 
mensen kan conformeren. De doelstellingen van hele volkeren worden zo als het ware 
gelijkgericht. Hoe krachtiger het zondebesef des te effectiever de groep. Misschien dat daarom 
het christendom leidde tot de meest succesvolle maatschappijvormen. De staat is op dezelfde 
manier van belang. Ook de staat zorgt voor het richten van gedrag zodanig dat de staat 
levensvatbaar is en op die manier de belangen van de individuele burgers worden gediend. 

Hier legt Dennis Morris in De Mensentuin de betekenis uit van de erfzonde. Deze is 
uitgevonden om ons menselijk tekort tegenover de superstam te compenseren. 
Het wonder van de geciviliseerde maatschappij is dat de ingeboren menselijke drang tot 
coöperatie zich telkens weer opnieuw en zo sterk doet gelden. …... Als we in ons niet de 
biologische drang tot samenwerken met onze medemensen hadden, waren we als soort reeds 
lang uitgestorven....... De kunstmatige omstandigheden van de super-stamdruisen tegen ons 
biologisch altruïsme in en dit altruïsme moet worden opgepept. Dit is de enige reden waarom 
ons altijd de doctrine van de erfzonde in een of andere vorm is ingeprent. …..... Medelijden, 
vriendelijkheid, wederzijdse hulp, een fundamentele bereidheid tot samenwerking binnen 
stamverband moet bestaan hebben in de eerste groepen mensen wilden zij enige 
overlevingskans hebben in hun precaire situatie. Pas toen de stammen tot onpersoonlijke 
super-stammen uitgroeiden, kwam het oude gedragspatroon onder druk te staan en begon te 
wankelen. Toen pas moesten kunstmatig wetten en reglementen worden opgelegd om het 
evenwicht te herstellen. ............. 
Diefstal, misschien de meest voorkomende misdaad, is een goed voorbeeld. Een lid van een 
super-stam staat voortdurend onder druk door zijn kunstmatig sociale omgeving. Het 
merendeel van zijn super-stamgenoten zijn vreemdelingen voor hem; hij heeft geen 
persoonlijke band met hen. De typische dief steelt niet van zijn metgezellen; hij breekt niet 
met de oude biologische stamcode. In zijn geest plaatst hij zijn slachtoffer eenvoudigweg 
buiten zijn eigen stamverband. Om dit tegen te gaan moet een super-stamwet worden 
uitgevaardigd. ........ Zo gesteld kunnen we inzien dat de wet een tegenwicht is, die tracht de 
ontsporingen van een super-stambestaan te verijdelen en de vormen van het natuurlijke 
sociale gedrag voor de menselijke soort te bewaren onder onnatuurlijke omstandigheden.... 
Morris noemt hier zowel de religie als de staat als handhaver van de regels. 

De schriftelijk vastgelegde door godsdienst of wetgeving voorgeschreven normen hebben een 
hogere status dan de ongeschreven regels en oefenen daarom een grotere invloed uit op 
individueel gedrag dan ongeschreven regels. Hoewel iemand het niet eens kan zijn met 
bepaalde belastingtarieven, kan hij toch een negatief oordeel hebben over anderen die hun 
belasting niet "eerlijk" opgeven. Het is echt niet het eigenbelang dat hier een rol speelt. Een 
persoon die meent dat de voorgeschreven maximumsnelheid te laag is, kan zich toch ergeren 
aan iemand die met meer dan die snelheid voorbij stuift. Hij houdt zich aan de regels en die 
ander is "asociaal" ofwel plaatst zich buiten de samenleving = de groep. De religieuze regels 
lijken op velen een nog dwingender invloed te hebben dan wetgeving. De bekendste voor 
Christenen zijn natuurlijk De 10 Geboden. Een Christen kan in grote (gewetens)nood komen 
als hij zo'n gebod overtreedt. Neem het gebod "Toon eerbied voor uw vader en uw moeder". 
De Christen die op goede gronden een grote hekel aan zijn vader of moeder heeft, kan zich 
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heel schuldig voelen. 

Nadenkend over zondebesef, blijkt de dwaasheid ervan. Een mens, ook de mens die zich 
individualist of zelfs vrijdenker noemt, laat een deel van zijn gedrag dicteren door de 
geschreven en ongeschreven regels van de groepen van welke hij lid is. Zijn lidmaatschap 
stuurt zijn gedrag niet op één of andere mythische manier. De lezer kan op het moment dat hij
van deze regels kennis neemt zonder enige moeite bedenken (1) van welke gedragingen hij de
afgelopen dagen of uren heeft afgezien op grond van het oordeel van zijn omgeving. Hij kan 
zonder enige moeite bedenken (2) welke personen in zijn omgeving, op straat, op de televisie 
zijn ergernis hebben opgewekt wegens gedrag dat hij onoorbaar of ongepast vindt. Deze 
emoties worden veroorzaakt door het verschil tussen de groepseis en (1) wat hij zou willen 
doen en (2) wat hij bij anderen waarneemt. Inmiddels weten velen dat de normen aan welke 
zij zich conformeren een heel relatieve geldigheid hebben, namelijk uitsluitend binnen de groep
waartoe de regels behoren. Dit kan tot grote verwarring leiden, waarover ik later meer wil 
schrijven. 

"Asocialen" binnen de groep worden negatief beoordeeld omdat zij zich niet aan zekere 
groepsnormen houden en riskeren verlies van lidmaatschap. Nee, zij die zich niet aan zekere 
groepsnormen houden worden bestempeld als "asocialen". Leden van andere groepen worden 
veroordeeld omdat zij andere kenmerken hebben, waaronder andere normen of verondersteld 
andere normen. Alle maar dan ook werkelijk alle conflicten tussen groepen, van 
rassendiscriminatie tot oorlogen, zijn per slot van rekening terug te voeren op dit ene 
mechanisme: het individu stelt vast of andere individuen wel of niet tot zijn groep (of één van 
zijn groepen) gerekend kan worden. 

Sociale vaardigheden
Ik citeer van Arnon Grunberg uit een column in de VPRO-gids van 2016. 
Komen sociale vaardigheden … neer op liegen? …. Het onderdrukken van bepaalde 
aanvechtingen, die ook lichamelijk van aard kunnen zijn, is geen liegen. De sociale vaardigheid
begint juist met het onderdrukken van allerlei aanvechtingen. In die zin is de sociale 
vaardigheid niet van het beschavingsproces te onderscheiden. (Het) komt erop aan te 
ontdekken wat u .. moet doen. Toon interesse in de ander. Praat niet teveel over uzelf. 
Probeer uw vragen en uw antwoorden in maximaal twintig seconden per antwoord of vraag af 
te werken. De mensen hebben weinig tijd en nog minder geduld. Oefen voor de spiegel met 
een stopwatch.
Laten we Grunberg's ironie eraf pellen. Sociale vaardigheden zijn onderdeel van een 
beschavingsproces, ze zijn cultuur. Er zijn op jonge leeftijd sociale vaardigheden aangeleerd bij
de opvoeding. Zo een sociale vaardigheid kan zijn het heel hard schreeuwend tot uitdrukking 
brengen van woede als een familielid iets onprettigs doet. Zeker zullen velen dit een 
onwenselijke sociale vaardigheid vinden. In ieder geval wordt het gedrag tegenover 
familieleden als EIGEN gedrag beschouwd, als NATUURLIJK gedrag. De sociale vaardigheid 
waar Grunberg over schrijft is de vaardigheid om te gaan met minder bekende personen, met 
personen die niet tot eigen gezin of familie behoren. 
Altijd zullen mensen buiten die eigen groep als onbekend en misschien gevaarlijk worden 
ervaren, al is het dan onbewust. Het jonge kind drukt het uit met verlegenheid, dat is het bang
zijn voor contact. Maar het jonge kind leert van de moeder dat het niet gevaarlijk is met de 
onbekenden in contact te treden. Fight or flight neigingen moeten onderdrukt worden, het is 
het onderdrukken van allerlei aanvechtingen, zoals Grunberg dat noemt. De sociale 
vaardigheden leiden ertoe dat een wellicht tijdelijk groepsverband wordt geschapen. Dat er in 
onze tijd een speciaal woord voor deze vaardigheid is uitgevonden komt omdat we, veel meer 
dan 50, 100 of 1000 jaar geleden, in contact komen met onbekenden.

De moraal nogmaals
naar boven

(Morele oordelen worden beter onthouden dan wat dan ook)

Uit Barrett: Anthropology, a student's guide to theory and method:
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(p18): A century of two ago when people lived more isolated lives in pockets around the globe,
it may have made more sense to evoke culture als THE explanatory tool. In today's world 
however the pace of geographical mobility and the impact of mass communications have 
eroded the integrity of individual cultures and thrown people of various ethnic backgrounds 
together as never before....... (20) social systems are older than cultural systems..... There 
does seem to be one essential difference between belief systems and social systems. Belief 
systems tend to be neat and orderly, giving the impression that life is purposeful and 
predictable. Social systems or behaviour systems (how people actually live their lives, their 
actions) are inclined to be messy, semi-chaotic. One of the important functions of belief 
systems appears to be to conceal the degree of disorder in our lives. Belief systems in other 
words may constitute a monumental deception, a basic lie, but without them we might all go 
crazy. 
In de moderne tijd heeft een mens te maken met een bonte verzameling bronnen voor een 
moraal:
• het gezin
• de religie
• de staat
• organisaties: scholen, bedrijven, verenigingen, politieke partijen, enzovoorts
• gebruiken, niet vastgelegde regels van verbeelde groepen waar groepsleden zich aan 
houden, zoals mode, punkers, ouden van dagen en Hells Angels
• etnisch andere groepen
De regels uit al deze bronnen kunnen gelijkluidend zijn, overlappend, betrekking hebbend op 
afwijkende terreinen of met elkaar in strijd. Dat betekent dat een modern mens, lid van 
diverse groepen en leden uit nog andere groepen ontmoetend, in verwarring kan komen. 
• De soldaat moet in oorlogstijd de vijand doden, maar in het normale leven niet.
• Van winkelpersoneel wordt vriendelijkheid tegenover vreemden verwacht tijdens 
werktijd meer vriendelijkheid dan buiten werktijd.
• Godsdienstige politici die in het publieke bedrijf consequent de regels van hun geloof 
willen toepassen riskeren niet serieus genomen te worden. 
• De voetballer mag in de strijd tegenstanders lichamelijke schade toebrengen, dat mag 
niet buiten het speelveld en het mag ook niet tegenover teamgenoten.

Het probleem is nog ingewikkelder. Onverwacht, niet vooraf bedacht, zie ik een schadelijke 
ontwikkeling die wel eens erger zou kunnen zijn dan broeikaseffect of oorlog. 
Zoals een mens een taal leert – aanleg gebruikend bij het leren van zijn directe omgeving in de
jonge jaren, zo leert hij ook een moraal. Maar er gebeuren vreemde dingen met de directe 
omgeving van het kleine kind. It takes a village to raise a child. Het dorp is verdwenen. De 
extended family is zeker in de het moderne Westen ver weg of helemaal niet aanwezig. 
Kinderen groeien op in miniscule gezinnen, soms alleen bij één ouder. De ouders of de ouders 
van de ouders zijn geseculariseerd. Dat betekent dat langzamerhand de bronnen van een 
moraal, de regels voor de omgang met naasten, verdwijnt. (Ik schrijf met opzet 
langzamerhand. Ontkerkelijking op zichzelf is niet de oorzaak. Voor het verdwijnen van de 
vanzelfsprekendheid van een zekere op religie gebaseerde set regels is enkele generaties 
nodig. Volstrekt areligieus 

Het probleem van de tegenstrijdige moraal regels is al oud. De tien geboden, zoals beschreven
in Deuteronomium uit het Oude Testament geeft een interessant voorbeeld van groepsnormen 
en de beperkte toepassing ervan. In Deuteronomium 5:1-33 roept Mozes de Isrëlieten bij 
elkaar (hoeveel zouden het er zijn geweest?) en bespreekt voor de tweede maal als 
bemiddelaar tussen God en de Israëlieten de tien geboden. In 6:1-25 bezweert hij zijn gehoor 
zich aan de regels van de Here te houden als zij in het beloofde land aankomen. In 7:1-25 
wordt het echt onvriendelijk. De Here zal zeven volkeren aan de Israëlieten uitleveren waarop 
zij een aantal instructies krijgen over hun gedrag tegenover deze zeven volkeren. Ik pik er 
enkele uit: gij zult met hen geen verbond sluiten en hun geen genade verlenen. Gij zult u ook 
met hen niet verzwageren..... hun altaren zult gij afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, 
hun gewijde palen omhouwen en hun gesneden beelden met vuur verbranden. De Israëliers 
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zijn het uitverkoren volk en de Here, uw God, zal hen aan u overleveren en hen in grote 
verwarring brengen, totdat zij verdelgd zijn... niemand zal tegen u stand houden totdat gij hen
verdelgd hebt. Er zijn overeenkomsten met de nieuwsuitzendingen in Rwanda voorafgaand aan
de genocide is groot, met toespraken van Milosevic, van Hitler, van Bush en van nog vele dood 
en verderf zaaiende machthebbers die opriepen tot oorlog. Altijd is het verhaal hetzelfde. Het 
eigen volk is goed en sterk, de vijand is slecht en moet vernietigd worden.
Mozes heeft vast wel bestaan, van het bestaan van zijn God geloof ik niets. Mozes is meer te 
excuseren dan de oorlogsvoerders van deze eeuw. In de tijd van Mozes was het begrijpelijk dat
het andere volk als minderwaardig of slecht of gevaarlijk werd omschreven. In onze tijd zou 
men beter moeten weten. Maar dat is niet zo.

Uit een artikel van Chris van der Heijden in De Groene Amsterdammer van 17 december 2015 
haal ik het volgende.
In 1526 verscheen in Brugge van de hand van de Spaanse schrijver Juan Luis Vives een 
boekje dat de faam heeft de kijk op armenzorg ingrijpend veranderd te hebben. De 
Nederlandse uitgave heeft als titel Secours van den Aermen.  Het boekje is een keerpunt 
tussen middeleeuwse en meer moderne gedachten over liefdadigheid. Liefdadigheid werd van 
religieus van aard meer politiek. Het gaat voortaan minder om het goede hart van de gever en 
meer om zijn plichten. 
Uit de Canon Sociaal Werk Nederland: Vives pleitte ervoor om alle middelen voor armenbeleid 
te centraliseren bij de lokale overheid. Een idee dat Karel V overnam in zijn Edict van 1531, 
waarin hij stadsbesturen verplichtte tot het oprichten van een Gemene Beurs, een stedelijk 
financieel fonds voor armenzorg. Dat ging in tegen de heersende kerkelijke opvattingen..... Zo
ontstond voor het eerst spanning tussen het publieke en kerkelijke gezag over sociaal beleid 
naar aanleiding van de enorme toeloop van armen naar de steden.

Iedere zondag wordt door honderdduizenden deze oorlog op relatief vredige wijze nagespeeld 
in de vele sportwedstrijden.

Moraal imperialisme
Het kolonialisme is misschien wel de meest uitgebreide illustratie van moraal imperialisme. In 
de afgelopen eeuwen is één van de belangrijkste verworvenheden de eenheid van moraal. 
Iedereen hanteert ongeveer dezelfde regels. Er is een voortdurende discussie op het niveau 
van gezin, via media tot de staat over moraal, die als onderhoud van de moraal dient. Deze zo 
robuust uitgevoerde moraal probeert men buiten de staat ook aan anderen op te leggen.

Eigen moraliteit en die van de ander 
Veranderingen van de moraliteit in de tijd 
Moraal en gekte 
Morele oordelen over andere groepen (de Talibaan bijvoorbeeld)
Moraliteitscreatie. Trudy Dehue (NRC 14/6/14): DSM-5 is een hedendaags etiquetteboek 
De verwarring (misschien is de verwarring over de moraal wel een groter gevaar dan het 
broeikaseffect)

Recht
naar boven

Een fatsoenlijke definitie van recht? Ik geef een omschrijving. Recht bestaat uit een 
verzameling van (geschreven) regels met daarbij meestal sancties vermeld wanneer de regels 
worden overtreden. Deze verzameling van regels wordt uitgevaardigd en beheerd door een 
autoriteit en geldt voor personen en instituten die deze autoriteit (wel of niet vrijwillig) 
erkennen als gezagsdrager. 

Veruit het belangrijkste instituut voor de organisatie en bewaking van recht is de staat die de 
regels giet in de vorm van wetten. De staat is zoals Benedict Anderson uitlegt een moderne 
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uitvinding, niet meer dan enkele eeuwen oud. Maar niet alle moderne staten zijn rechtsstaten. 
In de rechtsstaat worden de wetten op een fatsoenlijke wijze gehandhaafd, dus zonder 
aanziens des persoons en door een onafhankelijk instituut. 

In het begin van The origins of political order geeft Fukuyama een soort samenvatting: 
The Celtic peoples who first settled the British Isles, as well as the Romans who conquered 
them, and the Germanic barbarians who displaced the Romans, were all originally organized 
into tribes much like those that still exist in Afghanistan, central Iraq and Papua New Guinea. 
So were the Chinese, Indians, Arabs, Africans, and virtually all other peoples on earth. They 
owed primary obligation not to a state but to kinfolk, they settled disputes not through courts 
but through a system of retributive justice, and they buried their dead on property held 
collectively by groups of kin. 
Over the course of time, however, these tribal societies developed political institutions. First 
and foremost was the centralized source of authority that held an effective monopoly of 
military power over a defined piece territory - what we call a state. Peace was kept not by a 
rough balance of power between groups of kin but by the state's army and police, now a 
standing force that could also defend the community against neigboring tribes and states. 
Property came to be owned not by groups of kinfolk but by individuals, who increasingly won 
the right to buy and sell it at will. Their rights to that property were enforced not by kin but by
courts and legal systems that had the power to settle disputes and compensate wrongs. 
In time, moreover, social rules were formalized as written laws rather than customs of 
informal traditions. These formal rules were used to organize the way that power was 
distributed in the system, regardles of the individuals who exercised power at any given time. 
Institutions, in other words, replaced individual leaders. Those legal systems were eventually 
accorded supreme authority over society, an authority that was seen to be superior to that of 
rulers who temporarily happened to command the state's armed forces and bureaucracy. This 
came to beknown as the rule of law. 
Finally, certain societies not only limited the power of their states by forcing rulers to comply 
with written law; they also held them accountable to parliaments, assemblies, and other 
bodies representing a broader proportion of the population. Some degree of accountability was
present in many traditional monarchies, but it was usually the product of informal consultation 
with a small body of elite advisers. Modern democracy was born when rulers acceded to formal
rules limiting their power and subordinating their sovereignty to the will of the larger 
population as expressed through elections. 
Het citaat is uit een paragraaf met de
titel Getting to Denmark en dat 
verwijst naar de ideale staat waar 
andere staten naar (zouden kunnen) 
streven. Zoals die uitdrukking getting
to Denmark duidelijk maakt is 
Fukuyama een Verlichtingsdenker: 
het wordt steeds beter - Denemarken
is het lichtende voorbeeld. Fukuyama 
lijkt de gezonde staat van dit moment
als eindstation te zien, alsof geheel 
onbekende ontwikkelingen in de 
toekomst zich niet zullen voordoen, 
alsof dan sprake is van the end of 
history. 

Uit ‘I’m a petitioner – open fire!’ door Chaohua Wang 
van de London Review of Books website, 2015:
But everywhere below the surface lurk the traces of a 
Chinese system going back thousands of years in 
which the magistrate – who was in charge of all 
administrative and ritual matters – took on the dual 
role of prosecutor and judge, while at the same time 
commanding the equivalent of a modern police force, 
the yamenrunners. Today, it’s still common for a court 
to co-operate closely with the local power nexus – the 
police force, the prosecutor’s office, various officials 
and, most important, the local branch of the 
Communist Party. In isolated regions lawyers can 
function only if incorporated into local circuits of 
corruption. 

Voor de Westerse mens is de rechtsstaat de groep op plaats 2 of 3 in belangrijkheid. Het is 
haast niet voor te stellen hoe te leven zonder de rechtsstaat. Recht verdwijnt bij oorlog, er is 
geen recht bij lynchpartijen van vermeende dieven in dorpen in ontwikkelingslanden, er is 
geen fatsoenlijk recht in dictaturen.
Privé:
Het is stikdonker een uur of acht 's avonds. We rijden door het Afrikaanse platteland op een 
asfaltweg. De chauffeur ziet de kudde koeien te laat. Zo te zien is minstens een koe dood. De 
schade aan de auto is beperkt, het zijn maar magere koetjes. Doorrijden! Het is gevaarlijk stil 

naar boven 57



te blijven staan. Politie is in geen velden of wegen te bekennen. Het was natuurlijk 
onverstandig en tegen de regels dat de herder zijn kudde in het stikkedonker over de weg 
leidde. Maar hij zou verhaal willen halen en medestanders vinden onder de plaatselijke 
bevolking.
Harari legt terecht uit dat de staat vele functies heeft overgenomen die in de jager-
verzamelaarstijd werden vervuld door familie of clan. 

Recht, de wetten, heeft te maken met groepsprocessen, in het bijzonder met de moraal. Recht 
bestaat immers puur uit regels die de omgang tussen mensen onderworpen aan dat recht 
moeten regelen. Voor ik hierover iets schrijf moet ik die opmerkingen plaatsen in de tijd. We 
hebben het over nederland in het begin van de 21ste eeuw. Dat is mijn maatschappij. Deze 
maatschappij verkeert in versnelde ontwikkeling. Alles wat ik zie en opmerk is dus tijdelijk, 
onbestendig. 

De moraal bestaat uit regels die het gedrag regelen van een mens tegenover medemensen. Hij
gedraagt zich volgens die regels omdat deze zijn ontwikkeld en vastgelegd in zijn brein door 
een samenspel van aanleg en opvoeding. Deze moraal heeft enige eeuwgheidswaarde omdat 
dit gedrag voor een groot deel genetische bronnen heeft. Onze aangeboren empathie dwingt 
ons met de belangen van anderen rekening te houden. In de jager/verzamelaarstijd leidde dit 
tot een moraal die zeker niet overal dezelfde was maar die in evenwicht was met de situatie. 
De regels werden afgedwongen, met andere woorden mensen hielden zich meestal aan de 
regels, door twee krachten: de inwendige stem of het geweten en de angst voor de anderen. 
De inwendige stem of het geweten is zeker een mix van natuur en cultuur. Maar zoals de 
inwendige stem het gedrag stuurt, zo stuurt die ook het oordeel over de ander. Voortdurend 
volgt de mens zijn medemensen en vormt zich over het gedrag van de anderen oordelen. De 
inwendige stem beoordeelt voortdurend de medemensen. Soms worden de oordelen 
uitgesproken. Beide partijen, de beoordelaar en beoordeelde weten dat de relatie van de 
beoordeelde tot de beoordelaar maar vooral ook tot derden (meervoud) bepaalt door het 
oordeel. Jan zegt tegen Kees: “Piet is arrogant” en dat is voldoende voor Kees om te 
veronderstellen dat Piet arrogant is. Piet is daarmee een persoon waarmee je niet bij voorkeur 
omgaat. Piet weet dat dit proces zijn lidmaatschap bedreigt, een angstwekkende situatie. 
Maar het kan erger: “daar gaat de dief”, roept iemand waarop de menigte de dief ….... Dit is 
geen denkbeeldige situatie daar waar recht zoals wij dat kennen, niet bestaat. 

Zoals ik elders beargumenteer, zijn de grote godsdiensten lang de behoeders van de moraal 
geweest. 
Het kleine kind kan speelgoed afpakken van een zusje maar leert door de reactie van moeder 
en zusje die gekoppeld worden aan zijn gevoelens dat dit ongewenst gedrag is. Eenmaal 
volwassen zal hij dit gedrag niet spontaan vertonen. Meestal niet. Hij besluit op grond van 
eigen overwegingen geen goederen van anderen af te nemen. 
Maar de overwegingen worden mede bepaald door de situatie:
1 Aan tafel bij het eigen gezin.
Hij zal er op toezien dat hij niet meer van zijn favoriete gerecht dan hem op grond van eigen 
oordeel toekomt, opscheppen maar ook speelt het commentaar van de gezinsleden een rol. Hij
vreest negatieve reacties.
2 Bij het eigen gezin ongezien.
De aangesneden taart verleidt hem “illegaal” nog een stuk te nemen. Er is geen risico van 
bestraffende reacties van familieleden. Maar het stuk dat hij afsnijdt is niet erg groot. Dat zou 
niet eerlijk zijn, vindt hij.
3 Voor de boekenkast bij vrienden.
De proefpersoon ziet een boek dat hij lezen wil. Neemt hij het mee? Waarschijnlijk niet. Het is 
niet de angst waarschijnlijk maar vooral de overwegingen van vriendschap die dat verhinderen.
“Nee, dat doe je niet.” Hoeveel procent van de lezers heeft zo ooit wel een boek meegenomen?
4 Voor de boekenkast bij onbekenden.
De neiging om een boek mee te nemen wordt hier niet onderdrukt door gevoelens van 
vriendschap maar vooral door de angst ontdekt te worden en dan status te verliezen. De kans 
dat een boek wordt meegenomen is groter.
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5 Bij het invullen van het belastingformulier.
Er is de neiging eerlijk te zijn op morele gronden. Het is het idee van fatsoen tegenver de 
maatschappij, de medeburgers. De neiging varieert denk ik sterk van persoon tot persoon. Er 
is daarnaast het risico betrapt te worden. Er is angst voor de autoriteit, de staat, in de persoon
van de belastinginspecteur. Schaamte speelt geen rol maar wel de ergernis van de correctie, 
de tijdverspilling en vooral de mogelijke boete. De proefpersoon weegt het risico.
6 Onderweg
De maximumsnelheid is 100 kilometer per uur. Het is niet gevaarlijk harder te rijden. Er is 
echter het risico van een bekeuring. Morele overwegingen spelen nauwelijks een rol. Een boete
is zonde van het geld. Op het moment dat de maximumsnelheid op 120 kilometer per uur 
wordt gesteld, zal de proefpersoon die snelheid rijden. Een auto die voorbij raast met 150 
kilometer per uur wekt ergernis. Wat denkt hij wel? Dit is een asociaal mens.
7 De muzikant
De muzikant bedenkt nieuwe muziek. 

Er is een eindeloze rij situaties te verzinnen waarbij de proefpersoon de mogelijkheid heeft de 
wet te overtreden. Iedere keer, misschien is het beter het woord 'constant' te gebruiken, gaat 
de proefpersoon door een stroom gedachten. Die gedachten vormen een vreemde mix: het 
(schijnbaar) eigen oordeel, de emotionele overwegingen rond het oordeel van anderen en de 
meer zakelijke overwegingen rond de consequentie van het juridisch oordeel. In andere 
woorden een mengsel van “dat doe je niet”, “ik schaam me dood” en “dat is te link”. 
De wet is aanvulling op de emoties. De emoties waren in een primitievere maatschappij 
voldoende om een persoon ervan te weerhouden gedrag schadelijk voor de gemeenschap te 
vertonen. Als deze overwegingen niet toereikend zijn om de persoon te verhinderen dat 
schadelijke gedrag te vertonen, zijn er wetten nodig. De wet bestaat uit regels opgesteld door 
de staat waar sancties bij overtreding aan verbonden zijn. Regels met sancties worden ook 
opgesteld door gemeentes en organisaties zoals het leger. De belangrijkste bron van dit soort 
regels is natuurlijk de werkgever die als ultieme sanctie het verlies van inkomen heeft.

Het belangrijkste en meest mysterieuze van deze regels + sancties is de relatie met emoties 
zoals schaamte, angst voor de mentale veroordeling. Bij de onder-de-wet-gestelden kunnen 
twee rollen worden onderscheiden: de (potentiële) wetsovertreders en de omstanders. 
Voor de mensen in de eerste rol:
In sommige situaties en/of voor sommige mensen is de emotie, de negatieve emotie die 
ontstaat door het bewust overtreden van de wetsregel, ik bedoel de emoties zoals in de vorige 
regel, afwezig. Er is alleen de wet en de straf die een rol speelt in de gedachten van de 
proefpersoon. Zeker kan de straf ook angst veroorzaken. Maar dat is een ander soort angst 
dan de angst voor het morele oordeel. 
Steeds meer (in deze maatschappij in deze tijd) wordt de wet gebruikt als sturend voor het 
gedrag. Alles wat de wet toestaat wordt beschouwd als goedgekeurd gedrag, zie Hans, over 
moraal. 
Voor de mensen in de tweede rol:
Het is merkwaardig dat wetgeving voor velen in deze rol ook als maatgevend voor gedrag 
wordt beschouwd. Alleen het feit dat de wet bestaat is voldoende om de betreffende regel te 
incorporeren als moraal. Overtreders wekken dan negatieve emoties op. Een voorbeeld: 
gebruik van drank in het verkeer. 
Voor andere wetgeving geldt precies het omgekeerde. Het is in strijd met iemands opvattingen
en er is dus geen rem op (in de eerste rol) het overtreden van de betreffende regel: 
belastingwetgeving. 

(het contract!!!)

Wat ik hier schrijf is vooral een reflectie op de maatschappij waar ik lid van ben. Dat is 
eigenlijk een kortzichtig standpunt.

Samenvattend zou ik drie fasen kunnen onderscheiden in de ontwikkeling van de moraal:
1 In de prehistorie, de tijd zonder grote bevolkingsconcentraties, van een leven gedeeld met 
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vooral familieleden de natuurlijke moraal. Dat is de moraal zoals die nu nog in het (normaal 
functionerende) gezin geldt. De regels worden als vanzelfsprekend ervaren.
2 De religieuze moraal veralgemeniseerd in de periode van de groei van de grote 
godsdiensten, de moraal die vooral buiten de familie geldt.
3 De moderne moraal die vooral door de staat wordt gewaarborgd middels wetgeving

Uit de De Voorlezer van Bernhard Schlink:
Die boeken (over de Verlichting) waren gebaseerd op de overtuiging dat er in de wereld in 
beginse sprake is van een goede orde en dat die wereld daarom ook in een goede orde 
gebracht kan worden. Het verrukte me om te zien hoe er vanuit die overtuiging wetsartikelen 
als plechtige bewakers van die goede orde werden geschapen en tot wetten samengveoegd die
pretendeerden schoonheid te bevatten en die met hun schoonheid het bewijs voor hun 
waarheid wilden leveren. Lange tijd geloofde ik dat er een vooruitgang in de geschiedenis van 
het recht bestaat, ondanks verschrikkelijke tegenslagen en reactionaire bewegingen een 
ontwikkleing naar meer schoonheid en waarheid, rationaliteit en humaniteit. Sinds het me 
duidelijk is geworden dat dit geloof een hersenschim is, speel ik met een ander beeld van de 
ontwikkleing van de geschiedenis van het recht. Daarin is de ontwikkeling weliswaar 
doelgericht, maar het doel waar ze na velerlei verschikkingen, verwarringen en verblindingen 
aankomt, is het begin waarvandaan ze is vertrokken en waarvandaan ze, nauwelijks 
aangekomen, opnieuw moet vertrekken.

Universele rechten van de mens 
naar boven

De ontwikkelingsorganisatie voor welke ik een aantal jaren werkte, helpt gehandicapte 
kinderen in ontwikkelingslanden. Juist deze kinderen zijn dikwijls slachtoffer van sexueel 
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misbruik. Op zeker moment wilde de organisatie actief optreden tegen de problemen van 
sexueel misbruik. Een goed idee. Daarbij deden zich een aantal misverstanden voor. De 
belangrijkste doelstelling werd het tegengaan van sexueel misbruik door mensen die met 
behulp van financiering van deze organisatie de kinderen geacht werden te helpen bij hun 
revalidatie of andere zorg. Het credo: "Ze moeten met hun poten van de kinderen afblijven." 
Rond de discussies over dit onderwerp kwam er een reactie uit één van de 
ontwikkelingslanden. Die reactie stelde de vraag aan de orde: wat is sexueel misbruik? Het 
volgende voorbeeld werd gegeven. Een verstandelijk beperkt thuis wonend volwassen wordend
meisje wordt tot tevredenheid van de ouders zwanger gemaakt door de buurman. Zo was er 
toch nog voortzetting van de stamboom. Ook werd aangehaald het voorbeeld van een 
verstandelijk beperkte jongen die diep bedroefd niet langer werd misbruikt door de buurvrouw.
De schrijver beschouwde dat in haar cultuur als acceptabel. Heftige reacties volgden bij de 
Nederlandse organisatie. Daarbij werd onder andere verwezen naar De universele rechten van 
de mens, de URvdM. Deze impliceren dat overal dezelfde rechten dienen te gelden. 

Er is hier een opeenstapeling van misverstanden: 
De ontwikkelingsorganisatie richt zich op de eigen groep, de mensen die voor de organisatie 
werken, en stelt aan hen regels. Regels binnen de eigen groep: het is altijd de eerste impuls, 
een impuls die een gevoel van veiligheid brengt. Andere meer algemene doelen worden 
vergeten. 
Niet alleen misbruik door behandelaars moet worden voorkomen maar het misbruik dat 
waarschijnlijk veel vaker voorkomt: eerder misbruik door familie en bekenden. 
De klacht van mensen die misbruikt zijn, is dat er meer aandacht is voor de dader dan voor 
het slachtoffer. Niet alleen toekomstig misbruik moet worden voorkomen maar de schade van 
het misbruik voor het slachtoffer, onder andere van geestelijke aard, zou voor zover mogelijk 
moeten worden teniet gedaan. 
Onder verwijzing naar de URvdM wordt aangenomen dat strikt eenduidige normen voor 
sexueel misbruik wereldwijd hetzelfde zijn. Dat zijn in feite regels voor de allergrootste groep: 
de gehele mensheid. Hier is een veel groter en ernstiger misverstand gaande. Het idee dat 
uniforme regels voor de gehele mensheid voor eeuwig zouden gelden, is van te grote 
arrogantie. Misschien dat er ooit een tijdperk komt in welke de hele mensheid in vergelijkbare 
omstandigheden leeft en waarbij ieder mens, iedere groep, ieder volk overeenkomstige 
opvattingen heeft. Die tijd is nog heel ver weg. Men mag zelfs hopen dat die tijd nooit komt. 
Zolang dat niet het geval is, is het onrechtmatig en onverstandig uniforme regels voor iedereen
op te stellen. Al snel zullen mensen of groepen deze regels, zoals in het voorbeeld hierboven, 
aan anderen willen opleggen tot ongenoegen van die anderen. De ene groep die de regels van 
de URvdM respecteert zal anderen die afwijkende opvattingen hebben demoniseren. 

Naast het voorbeeld betreffende sexueel misbruik geef ik nog enkele voorbeelden van niet 
algemeen geldende regels. Ieder verstandig mens zal groot bezwaar hebben tegen het doden 
van mensen. Maar op vele plaatsen wordt deze regel overtreden. Op veel plaatsen geldt nog 
steeds de doodsstraf. Soldaten worden verwacht anderen in gevecht te doden. Dan is er 
infanticide, het doden van kinderen. Dat mag zeker niet. Maar is het terecht de vrouw, die in 
armoede levend haar zwaar gehandicapte kind kort na diens geboorte doodt, een moordenares
te noemen? Bij welke leeftijdsgrens heeft het ongeboren kind recht op leven en is abortus niet 
meer toegestaan? Wie bepaalt die grens? Wie denkt het recht te hebben deze grens voor ieder 
ander mens vast te kunnen leggen? 
Het getuigt van domheid en arrogantie om URvdM te formuleren en op te leggen. Ja, men 
dient niet voorbij te gaan aan cultuurrelativisme. 

Ayn Rand 
naar boven

Ayn Rand was schrijfster. Ze vluchtte in 1926, 21 jaar oud, uit de voormalige USSR. Ze 
ontwikkelde een filosofische stroming, het 'Objectivisme', die grote invloed had op de politieke 
opvattingen in de USA en daarbuiten. Hier een kenmerkend citaat: I am not primarily an 
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advocate of capitalism, but of egoism; and I am not primarily an advocate of egoism, but of 
reason. If one recognizes the supremacy of reason and applies it consistently, all the rest 
follows. 
Hier is een interview, zie http://youtu.be/1ooKsv_SX4Y, opgenomen in 1959. Interviewer Mike 
Wallace vraagt hier onder andere naar Ayn Rand's mening over gradual growth of protective 
legislation based on the principle that we are our brother's keepers. Haar reactie: …. You see 
destruction all around you and that you are moving towards disaster until and unless all those 
welfare state conceptions have been reversed and rejected. It is precisely this trend which is 
bringing the world to disaster because now we are moving towards complete collectivism or 
socialism a system under which everybody is enslaved to everybody and we are moving this 
way because of our altruist moral. 
Zij pleit voor een rationele moraal gebaseerd op het streven naar het eigenbelang van de 
mens. Iedereen heeft het recht op geluk en moet het zelf bereiken. Liefde voor anderen is 
gebaseerd op hun bijzondere eigenschappen. Altruïsme bestaat niet. Ze is volstrekt areligieus.
Hier zijn enkele delen uit de epiloog van haar boek The Fountainhead:
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Het is een vreselijke maar heldere en consequente levensbeschouwing. Het is nuttig om er 
kennis van te nemen omdat het zo verhelderend werkt. Met de areligieuziteit heb ik geen 
enkele moeite. Maar zeker wel met de verheerlijking van de rede. Nee, de rede is niet het 
alleen geldige of alleen ware. Maar de belangrijkste vergissing is het ontkennen van de mens 
als onderdeel van een gemeenschap, het ontkennen van de onderlinge afhankelijkheid, de 
onmogelijkheid van een mens om zonder anderen te functioneren. Die onderlinge 
afhankelijkheid uit zich natuurlijk onder andere in het in ons ingebakken en inmiddels 
aangetoonde altruïsme, zie verder. 
Ongebreideld kapitalisme gebaseerd op het idee dat iedereen naar beste vermogen 
eigenbelang nastreeft met zo weinig mogelijk ingrijpen door de overheid, is een logische 
consequentie van Rand's filosofie. "Links" kapitalisme, het Rijnlands model, heeft oog voor de 
rechten van de factor arbeid maar is een vis-noch-vlees opvatting, waarbij medemenselijkheid 
mondjesmaat wordt erkend. 
Men zegt dat Rand's ideeën Milton Friedman inspireerden tot zijn economische opvattingen die 
in Chicago School of Economics tot bloei kwamen. Dit zegt Friedman in een interview met 
Reason (zie het artikel hier http://reason.com/archives/1995/06/01/best-of-both-worlds/): 
Ayn Rand had no use for the past. She was going to invent the world anew. She was an utterly
intolerant and dogmatic person who did a great deal of good. Alan Greenspan, gedurende vele 
jaren voorzitter van de Fed, Federal Reserve System, de centrale bank van de USA, was 
bevriend en aanhanger van haar ideeën. Via dit soort mensen was Ayn Rand misschien wel de 
belangrijkste bron van de Reaganomics met als gevolg deregulering van het bankwezen en 
later de Krach van 2008. Voor Mark Rutte schijnt Ayn Rand één van de favoriete liberale 
denkers te zijn. 
Met nadruk moeten we vaststellen dat afgezien van de invloed van Ayn Rand in de Westerse 
wereld gedurende een aantal decennia het eigenbelang als allesbeheersend mechanisme voor 
de economie werd beschouwd. Maar grondlegger van het liberalisme Adam Smith opent The 
theory of moral sentiments met de zin: Hoe zelfzuchtig de mens ook mag zijn, toch blijken er 
in zijn natuur principes te bestaan, die hem belang doen stellen in het welzijn van anderen en 
die maken dat het voor hem noodzakelijk wordt dat zij gelukkig zijn ook al ervaart hij van hun 
geluk niets anders dan zijn genoegen er getuige van te zijn. 
Ayn Rand heeft een diepere laag. Ze geeft woorden aan de eenzaamheid van het inzicht.
Ondertussen is het altruïsme vooral dankzij Frans de Waal populair geworden. Nu dreigt de 
populariteit van altruïsme te leiden tot ietwat doorgeslagen morele opvattingen, ook in de 
politiek.

Hans, een beschouwing over de moraal 
naar boven

Morality, moraliteit in vertaling, moraal, moraalleer, ethica, normen en waarden: al deze 
begrippen gaan over de regels waaraan een mens zich dient te onderwerpen. Waarom zijn die 
regels, waar komen de regels vandaan, wanneer zijn deze regels op te vatten als moraal en 
wanneer niet? Paul Bloom, hoogleraar aan de Yale universiteit: “Slechts 45% van de 
Amerikanen zou bereid zijn voor een atheïst als president te kiezen, een score veel lager dan 
die voor een katholiek, een zwarte of een homosexueel. 95% van de Amerikanen is religieus. 
'Atheïsts are scary because they miss a moral code.', is de mening van veel Amerikanen.” 
Een meneer werkzaam bij een bank, laat ik hem Hans noemen, houdt zich bezig met het 
construeren van zogenaamde brievenbusmaatschappijen, via welke internationale concerns 
belasting kunnen ontduiken. "Het mag volgens de wet, dus het is goed" zegt Hans over de 
radio. Hans is een moderne Nederlander, behoorlijk hoog opgeleid. Hans is waarschijnlijk niet 
religieus of zo vaag religieus, zo "iets"-achtig dat het betekenisloos is. Waar haalt Hans zijn 
moraal vandaan? Hans heeft de bouwstenen voor een 'moral code' bij geboorte ingebakken 
gekregen die tijdens zijn kinderjaren met behulp van ouders en anderen zijn uitgegroeid tot 
een set van overtuigingen en opvattingen die zijn moreel gedrag sturen. Deze morele code 
heeft zich gevormd op dezelfde manier als zijn vermogen Nederlands te spreken. Hij is 
geboren met een vermogen taal te leren en de taal die hij leerde was de taal van zijn 
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omgeving, Nederland. Hij is geboren met het vermogen zich moreel te gedragen en de morele 
code die hij leerde was de morele code van zijn omgeving. Het Nederlands kan hij niet overal 
gebruiken. Over de grens is een andere taal nodig. En zo is de morele code niet toereikend 
voor alle situaties waarin Hans verkeren zal in de loop van zijn leven. De bouwstenen voor de 
morele code zijn van prehistorische oorsprong. Ze zijn bestemd voor de 'in-group' van de 
extended family uit de jager/verzamelaar-tijd, zijn bestemd voor een morele code voor de 
mensen dichtbij, voor de mensen die Hans goed kent, waar hij intensief mee omgaat en waar 
hij zich verantwoordelijk voor voelt. 
Het instituut 'school' voorziet in de mogelijkheid andere talen te leren, talen die gebruikt 
worden buiten de grenzen van Nederland. Het instituut 'kerk' bood op soortgelijke manier een 
set morele codes te leren die golden buiten de in-group van de extended family. De kerk 
leverde een uitgebreide in-group waarin voor alle leden dezelfde morele code heerst. Dat geeft
houvast. De religieuze Amerikanen die 'scared' zijn van atheïsten hebben wel een beetje gelijk.
Maar Hans geeft niet om wat de kerk vindt. 
Nu zit Hans achtenswaardig bij de bank. Zoals een goed werknemer betaamt, beschouwt Hans 
zich lid van de bankgemeenschap, zoals zijn grootvader zich misschien lid van een 
kerkgenootschap voelde. Hans onderschrijft dus de regels die binnen de bankgemeenschap 
gelden. De belangrijkste regel in de gemeenschap is misschien wel de regel dat Hans moet 
doen wat zijn baas zegt. Hans is al vrij hoog in de hiërarchie. Zijn baas hoeft niet meer te 
zeggen dat hij zijn best moet doen. Hans weet dat hij voor zijn klanten, internationale 
concerns, gunstige belastingconstructies moet verzinnen. Hij weet dat ze binnen de wet 
moeten zijn. De wetten kent hij. Hij weet dat de 'fee' afhankelijk is van de besparingen van 
zijn klanten en dat zijn bonus weer gerelateerd is aan die 'fee'. Hans is enthousiast. Op Hans is
niets aan te merken. 
We kunnen ons afvragen of de activiteiten van Hans onderworpen mogen worden aan moreel 
onderzoek. Jawel, dat mag altijd bij iedereen. Kunnen hier morele oordelen aan worden 
verbonden? Vinden we het goed wat hij doet? Zijn we ermee akkoord? Wat Hans doet, wordt 
moreel positief beoordeeld door zijn werkgemeenschap. Dat geeft Hans het idee dat het prima 
is wat hij doet. Ieder mens leunt sterk op het oordeel van zijn omgeving. Zo zit de mens in 
elkaar. Zo was het ook bij de voorvaderen, de jager/verzamelaars. Ook valt alles wat hij doet 
binnen de wet. De wet bevat de regels waar de burgers zich aan moeten houden. Regelmatig 
worden wetten aangepast ook om toch maar steeds in overeenstemming te blijven met wat de
mensen die de wetten moeten gehoorzamen er eigenlijk van vinden. Dat is democratie. Er is 
niets mis met Hans. 
Of toch? Waarom wil ik Hans naar een heropvoedingsgesticht sturen? Hans werkt voor een 
organisatie die nadrukkelijk het eigenbelang van een beperkt aantal mensen nastreeft. Dat zijn
de mensen van de bankgemeenschap. Die gemeenschap vormt een subgroep, een groep 
waarvan ik geen deel uitmaak maar die in zijn geheel wel deel uitmaakt van mijn wereld, de 
supergroep. Nu is de supergroep waarvan ik deel uitmaak (die ik naar believen kan 
omschrijven als de natie of de wereldbevolking) verdeeld in vele subgroepen en 
subsubgroepen. En ik ben eraan gewend dat deze subgroepen doelstellingen kunnen hebben 
die afwijken van die van de supergroep. Toch levert dat altijd enig ongenoegen, enige 
spanning. 
De supergroep van de natiestaat heeft een belangrijke morele gidsfunctie. Dat is des te meer 
het geval nu het morele gezag van de kerk verdwenen is. De rechters van deze staat zorgen 
ervoor dat overtredingen van de wet, overtredingen in veel gevallen van de morele code, 
worden bestraft. De staat heeft enige morele autoriteit. Vreemd is nu dat deze staat immoreel 
gedrag mogelijk maakt dat deze staat normaal gesproken veroordeelt. Dat gedrag is 
belastingontduiking. Het is de belastingontduiking van de internationale concerns, waarmee 
ANDERE natiestaten worden benadeeld. Het levert mijn natiestaat echter enig voordeel. Als 
modern mens beschouw ik de wereldbevolking als mijn supersupergroep waarbinnen ik mij een
morele code voorstel zoals mijn supergroep die bezit. Ik onderschrijf deze denkbeeldige morele
code, die, weliswaar slapjes, wordt verkondigd door een organisatie als de Verenigde Naties. 
De staat die de morele code van mijn supergroep moet bewaken, overtreedt hier deze morele 
codes. 
Hans is slim zat om dat allemaal te bedenken en daarom heb ik een hekel aan Hans. Hij is de 
persoon die namens zijn subgroep, het advocatenkantoor, en onze supergroep, de staat, 
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morele codes overtreedt. 

Cirkels van moraliteit 
naar boven

De familie is uit in het pretpark. Er wordt een ijsje gegeten. De middelste, net een paar jaar 
oud, krijgt een waterijsje. Daar houdt ze van. De baby krijgt iets te drinken uit een 
meegenomen zuigfles. De oudste mag iets lekkers uitzoeken. Pa en ma nemen een Magnum. 
Pa rekent af. In deze kleine groep is de empathie groot. Op gepaste wijze wordt het voedsel 
verdeeld. Een groot deel van het bezit van de familie is ieders bezit: het eten, het huis, de 
warmte, het water, de electriciteit en de internetverbinding daar. Het kerngezin is de kleinste 
groep met de sterkste empathiegevoelens van de leden voor elkaar. In de extended family 
groep tijdens die goede oude jager/verzamelaarstijd gedroegen de leden zich, denk ik, als de 
gezinsleden nu. Oogst en vangst werden verdeeld als binnen een gezin nu. Bezittingen werden 
naar behoefte verdeeld. Groepsleden namen wederzijds zekere regels in acht. (Regels zijn er 
ook in een groep apen.) Er was een natuurlijke ethiek, een door evolutionaire druk ontwikkelde
neiging macht, voedsel, sexualiteit, vriendschap volgens voor alle groepsleden op herkenbare 
en geaccepteerde wijze te verdelen. De regels golden binnen de clan, en dus niet voor 
vreemden. 
Inmiddels is er een moderne maatschappij met structuren veel ingewikkelder dan die in de j/v-
tijd. Iedereen is lid van een groot aantal groepen. In die groepen zijn er regels, is er een 
waardenstelsel, is er een moraliteit, die in iedere groep weer een beetje anders is. De 
moraliteit in ieder van die groepen hebben tot gevolg dat de vrijheden van het groepslid zijn 
ingeperkt, binnen de perken moeten blijven. Houdt een lid zich niet aan de regels dan is er het
risico uit de groep verwijderd te worden. 
Men kan zich rond ieder individu concentrische cirkels voorstellen die ieder de groep 
voorstellen waarvan het individu lid is. Iedere cirkel kent zijn eigen moraliteit. Wat is die 
moraliteit? grofweg gezegd: het lid dat zich niet houdt aan de regels van deze moraliteit, zal 
zich schuldig voelen tegenover de andere groepsleden. Doet hij dat niet, dan zullen de andere 
groepsleden negatief over het betreffende lid oordelen. De binnenste cirkels hebben de meeste
regels en voorschriften. 
De staat legt de moraliteit vast in wetgeving. En dan zijn er de gewoontes die afhankelijk van 
de staat meer of minder dwingend zijn voor de burgers. Wij boeren in een restaurant niet in dit
land. Er is de gewoonte om op plekken waar zich niet zoveel mensen bevinden, vreemden te 
groeten. 
Binnen de werkomgeving, het bedrijf, ministerie, overheidsbureau, enzovoorts, dient de 
werknemer zich aan de wet te houden maar daarnaast zijn er geschreven en ongeschreven 
regels. De werknemer moet op tijd komen en/of inklokken. Het is onacceptabel als de 
werknemer zich beklaagt over zijn meerderen tegenover diens meerderen. De werknemer 
dient onder meer (formeel) bedrijfsprocessen en (informeel) misstanden geheim te houden. 
Verenigingen kennen een huishoudelijk reglement, dat regels verder strekkend dan de 
wetgeving van de staat. Een voetbalverenigingslid onderwerpt zich aan de regels van het spel 
en aanvaardt in welk team en op welke plaats hij wordt opgesteld. 

Cultuur

Cultuur en natuur
naar boven

Cultuur is de (veranderende) verzameling van tradities, kennis en gebruiken die de ideeën en 
het gedrag van mensen vormgeven. Deze tradities, kennis en gebruiken kunnen worden 
geleerd en aldus worden doorgegeven. (Martijn Oosterbaan, eerstejaarscolleges culturele 
antropologie UvU) 
Ook de mens is een sociaal dier en ook menselijk gedrag is onderworpen aan de 
lidmaatschapsregels van zijn soort. Homo sapiëns "bestaat" 200.000 jaar zo wordt 
aangenomen. Dat wil zeggen dat in die periode onze soort zonder bijzonder grote genetische 
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wijzigingen heeft geleefd. De oorspronkelijke populatie bevond zich in Oost-Afrika en was een 
fractie van de wereldbevolking van nu: enkele duizenden of tienduizenden? 

Tomasello (Why we cooperate) geeft een prachtige definitie van cultuur: 
When individuals socially learn to the degree that different populations of a species develop 
different ways of doing things, biologists now speak of culture.. 
Hij onderscheidt twee bijzondere aspecten aan de menselijke cultuur: 

• de accumulatie in de loop van de tijd 
• de vorming van sociale instituties, gedrag geregeld door regels die worden 

gerespecteerd door de groepsleden, zoals bijvoorbeeld die bij het huwelijk. Zo ontstaan 
er "status functions", sociale rollen zoals echtgenoten, en voorwerpen met specifieke 
rollen, zoals geld. 

Dit soort cultuur is alleen mogelijk dank zij vaardigheden en motivatie voor samenwerking. 
Shared intentionality, te vertalen als gezamenlijke intentie, maakt samenwerking mogelijk. 
Gemeenschappelijke aandacht en gedeelde kennis leiden tot deze gezamenlijke intentie. 
Tomasello gebruikt het woord intentionality veel. Het begrip wordt veel in de filosofie gebruikt. 
De Nederlandse Wikipedia heeft enkele verhelderende voorbeelden: Ik geloof (dat het morgen 
gaat regenen), Ik verlang naar (het einde van de wedstrijd), ik hoop op (een spoedige vrede), 
ik ga (naar mijn werk), ik doe (de auto in de derde versnelling), ik weet (hoe laat het is), etc. 
De mensaapachtige voorouders van de mens waren groepsdieren maar leefden 
individualistisch en competitief. In een eerste stap van de ontwikkeling ontstond de joint 
intentionality, in een volgende stap is er samenwerking van de hele groep en spreekt 
Tomasello van collective intentionality. 
Tomasello spreekt van een cultural ratchet, waarbij een ratchet een rad is dat door een pal 
slechts één kant uit kan draaien. (Ik moet denken aan de uitdrukking 'op de schouders van de 
voorgangers staan'.) Deze culturele ontwikkeling is mogelijk door 

• de menselijke neiging anderen actief iets te willen leren, een vorm van altruïsme 
• de neiging tot imiteren met als doel conformeren, om 'erbij te horen'. Het conformeren 

borgt de innovaties. 
To an unprecedented degree homo sapiens are adapted for acting and thinking cooperatively 
in cultural groups and indeed all of humans' most impressive cognitive achievements ........are
the products .....of individuals interacting......One of the great debates of Western civilization 
is whether humans are born cooperative and helpful and society later corrupts them (e.g. 
Rousseau) or whether they are born selfish and unhelpful and society teaches them better 
(e.g. Hobbes). Uit Tomasello's onderzoek blijkt dat van de twee Rousseau in ieder geval meer 
gelijk had. 
In een 50 minuten durend interview op Youtube legt Tomasello zijn ideeën uit. De belangrijkste
zinnen in dit interview, te vinden na het tijdstip 43 minuten: 
One of the central things about human evolution that explains a lot of things that happen in 
the world is that our abilities and our motivations for cooperation evolved in small groups. 
They evolved to interact with people that you knew well and everything you did was observed 
by people that you had to interact with tomorrow. You hardly ever encountered anyone who 
was a stranger When you encountered strangers they were from another group and you 
basically kept your distance. The cooperation is for others in the group that look like me and 
talk like me. Since agriculture we have cities with people from all different groups and 
background interacting together and we have to learn to live together. Obviously all you have 
to do is to read the news anyday we have struggles doing that. It is difficult to do that. We 
don't trust people from other groups as much as we do people from our own group. The 
optimist says that we are making some progress at learning to live together with one another 
and with others from other groups and with having many setbacks along the way..... 
One of the central facts about human evolution that explains many things is that biological 
evolution is relatively slow and cultural evolution is relatively fast. That explains why we are in 
cities and on television whereas some of our cognitive abilities are stil the same ones that we 
had when we lived in small groups. 

Cosmides en Tooby: For any given behavior you observe, there are three possibilities: 
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1. It is the product of general purpose programs (if such exist); 
2. It is the product of cognitive programs that are specialized for producing that behavior; or 
3. It is a by-product of specialized cognitive programs that evolved to solve a different 
problem. (Writing, which is a recent cultural invention, is an example of the latter.) 
............. Obviously, we are able to solve problems that no hunter-gatherer ever had to solve 
-- we can learn math, drive cars, use computers. Our ability to solve other kinds of problems is
a side-effect or by-product of circuits that were designed to solve adaptive problems. For 
example, when our ancestors became bipedal -- when they started walking on two legs 
instead of four -- they had to develop a very good sense of balance. And we have very 
intricate mechanisms in our inner ear that allow us to achieve our excellent sense of balance. 
Now the fact that we can balance well on two legs while moving means that we can do other 
things besides walk -- it means we can skateboard or ride the waves on a surfboard. But our 
hunter-gatherer ancestors were not tunneling through curls in the primordial soup. The fact 
that we can surf and skateboard are mere by-products of adaptations designed for balancing 
while walking on two legs. 

(uit historie geknipt) Evolutionair psychologen Cosmides en Tooby verklaren deze processen 
met als mooiste voorbeeld de ontwikkeling van schrift. Er is geen evolutionaire druk geweest 
die de ontwikkeling van schrift heeft veroorzaakt. Schrift is een culturele ontwikkeling, die 
mogelijk is door genetische aanpassingen met een ANDER doel. Schrift is a by-product of 
specialized cognitive programs that evolved to solve a different problem. Met andere woorden:
cultuur kan opgevat worden als een ontwikkeling mogelijk door genen niet ontwikkeld met het 
doel dat zij op deze wijze zouden worden ingezet. Men zou kunnen spreken van 
veranderingen waarbij "oneigenlijk" gebruik wordt gemaakt van genetisch vastgelegde 
faciliteiten. Het gaat dus over aangeleerd gedrag, dat van generatie op generatie wordt 
doorgegeven en ondertussen voortdurend aangepast. 

Voor de waarheid wenden we ons tot de mensen die we vertrouwen. Die mensen bevinden zich
in de groepen waartoe wij behoren: gezin, familie, kerk, staat, politieke partij, krant. Of we 
krijgen de waarheid ongevraagd toegediend. Maar de waarheden verschillen. De waarheid 
verschilt met de leverancier van de waarheid. De moderne mens is een individualist die de 
ECHTE waarheid wil en zich hiervoor tot meerdere bronnen wendt. De moderne mens zoekt 
ook de waarheid bij bronnen die niet aan één van zijn lidmaatschappen zijn geliëerd. Hij leest 
vreemde boeken, gaat te rade bij de wetenschap, kijkt naar andere websites en tv-zenders van
verre. En dan blijkt, helaas, dat er geen waarheid is. De duidelijkste voorbeelden zijn te vinden
in religie en politiek. De verwarring slaat toe. Zekerheden blijken vals te zijn. 

De mensen die in Duitsland Hitler met hun stem een democratische meerderheid verschaften, 
waren niet allen ieder voor zich overtuigd van de grote waarde van deze man voor hun land. 
Zij volgden de mening van mensen in hun omgeving. De mensen accepteren bankbiljetten niet
omdat zij ieder individueel vetrouwen stellen in De Nederlandse Bank, maar omdat zij weten 
dat de buurman die bankbiljetten accepteert.

In 2016 hield minister Schippers een lezing waaruit ik citeer:
uit progressieve hoek: “ ….... Alle culturen zijn gelijkwaardig.” Ik vind dat een verschrikkelijke 
misvatting. Frits Bolkestein zei het al in de jaren negentig: alle culturen zijn helemaal niet 
gelijkwaardig. En ik zeg het hem na: de onze is een stuk beter dan alle andere die ik ken. In 
elk geval voor de vrouw. In elk geval voor de homo of de transseksueel. In elk geval voor 
mensen die niet behoren tot de groep van de machthebbers. Voor mensen die de 
overheersende religie niet aanhangen.
Een van de meest intelligente Nederlandse politici meent dus dat onze (de Nederlandse) 
cultuur beter is dan alle andere. Dat is een heel, heel opmerkelijke opvatting. Het is heel 
waarschijnlijk dat de meerderheid van de (denkende) mensen overal ter wereld ook vindt, dat 
het eigen land de beste cultuur heeft. Misschien dat men op sommige plaatsen rijker wil zijn, 
maar niet met inlevering van de eigen cultuur. Er zijn vluchtelingen die nederland verlaten 
omdat zij de cultuur elders beter vinden, de cultuur van de Islamitische Staat ofwel IS ofwel 
ISIS ofwel Daesh.
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Verder is overal de cultuur aan voortdurende verandering onderhevig, zeker ook de 
Nederlandse. Misschien zou Schippers niet willen leven in de Nederlandse cultuur halverwege 
de 20ste eeuw.
En dan is er nog een veel groter bezwaar: er is geen Nederlandse cultuur. Het enige wat uniek 
is aan Nederland is de grens en de wetgeving. Die wetgeving is eenduidig maar ook die 
verandert voortdurend. Zou dat niet noodzakelijk zijn, dan zou het parlement ook overbodig 
zijn. 
De belangrijkste vergissing van Schippers is dat ze veronderstelt dat Nederlanders een min of 
meer homogene etnische groep is. Dat is niet zo. Dat betekent onder andere dat de sommige 
Nederlanders het niet eens zijn met sommige wetten. Zo is er natuurlijk homofobie bij 
sommigen.

Culturele evolutie
naar boven

Richerson (I remain convinced that the closest human analogue to a chimpansee is sociopath) 
en Boyd zijn twee van de onderzoekers die zich diepgaand hebben beziggehouden met 
culturele (en) groepsevolutie.
Dit college op youtube geeft een overzicht van zijn ideeën denk ik, maar het is te moeilijk om 
direct te begrijpen. Hun belangrijkste publicatie volgens Richerson is : 
Richerson, Peter; Boyd, Robert (1985). Culture and the evolutionary Process. Chicago: 
University Of Chicago Press. ISBN 0226069338. Er staat veel wiskunde in wat me huiverig 
maakt, niet vanwege de moeilijkheidsgraad maar van de relevantie voor dit onderwerp. Ik zou 
het moeten lezen.
Ik kom Dawkins' meme tegen, een “cultural replicator”, zoals een gene een replicator is. Moet 
ik dat er ook nog bijslepen?
Hier is een TED-lezing

Wikipedia: A meme is "an idea, behavior, or style that spreads from person to person within a 
culture". A meme acts as a unit for carrying cultural ideas, symbols, or practices that can be 
transmitted from one mind to another through writing, speech, gestures, rituals, or other 
imitable phenomena with a mimicked theme. 
Supporters of the concept regard memes as cultural analogues to genes in that they self-
replicate, mutate, and respond to selective pressures.
The word meme is coined by British evolutionary biologist Richard Dawkins in The Selfish Gene
as a concept for discussion of evolutionary principles in explaining the spread of ideas and 
cultural phenomena. Examples of memes given in the book included melodies, catch-phrases, 
fashion, and the technology of building arches.[6]
Proponents theorize that memes are a viral phenomenon that may evolve by natural 
selection in a manner analogous to that of biological evolution. Memes do this through the 
processes of variation, mutation, competition, and inheritance, each of which influences a 
meme's reproductive success. Memes spread through the behavior that they generate in their 
hosts. Memes that propagate less prolifically may become extinct, while others may survive, 
spread, and (for better or for worse) mutate. Memes that replicate most effectively enjoy more
success, and some may replicate effectively even when they prove to be detrimental to the 
welfare of their hosts. 
De gedachten van Dawkins hebben geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe wetenschap, de 
memologie. Zijn ideeën worden dus door velen onderschreven. Ik nijg ertoe de ideeën onzin te
vinden. Mijn gedachten over lidmaatschap geven een betere verklaring voor de manier waarop 
een idea, behavior or style zich verspreiden. Veel groepen zijn voor leden en voor niet-leden 
herkenbaar aan opvattingen, gedrag en stijl. Als iemand zich (bewust of onbewust) aansluit bij
een groep, doet hij dit (onder andere) door opvattingen, gedrag en stijl van andere 
groepsleden over te nemen. Het is een dwingend mechanisme wat er voor zorgt dat memen 
zich verspreiden. 
Privé:
Ik heb sympathie voor de Socialistische Partij, bij verkiezingen stem ik regelmatig op deze 
partij. Als ik de partijleider of andere invloedrijke mensen binnen die partij beluister, heb ik 
grote moeite het met deze mensen oneens te zijn. Ik nijg ertoe de opinies die ik hoor, over te 
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nemen. Nu keer ik me langzaam af van deze partij. Elders in de politieke wereld hoor ik keer 
op keer opinies die ik overtuigender vind. Op zeker moment ben ik verkocht en wil ik alles 
onderschrijven.

Andreas Burnier in De zwembadmentaliteit
Cultuurtijdperk Arbeid Sociale interactie

archaïsch pluriform groepsautarkie

oudheid slaven stadsautarkie

middeleeuwen amabachtelijk gebiedsautarkie

renaissance ambacht/handel staatsautarkie

Industriële tijdperk mechanisatie Internationale, onderling 
afhankelijke staatsbonden

Post-industriële tijdperk automatisering Wereldwijde interdependentie

De taal 
naar boven

Zonder de taal zou de groepsvorming en dus de cultuur, de beschaving van de mens niet 
mogelijk zijn geweest. Rik Smits heeft als hypothese in zijn boek "Dageraad, hoe taal de mens 
maakte" dat taal pas laat in de ontwikkeling van de mens ontstond: 50 000 - 40 000 jaar 
geleden. John Evans, een taalkundige uit Australië, stelt als mogelijkheid dat taal al bestond 
vóórdat Homo Sapiens was geboren, dus meer dan 200 000 jaar geleden. Quentin Atkinson 
(http://blog.dictionary.com/origin/) veronderstelt gebaseerd op onderzoek aan fonemen in 500
talen dat er één ontstaansplek voor taal is en wel in zuidwest Afrika en dan meer dan 60000 
jaar geleden. Er blijkt verder snuffelend, er zijn vele deskundigen, geen enkele 
eenstemmigheid te bestaan over de ouderdom van de menselijke taal.
Evans bestudeert talen op het Australisch continent en Nieuw Guinea. Het is het beste gebied 
voor de bestudering van oude talen omdat in dit gebied tot heel recent uitluitend 
jager/verzamelaars leefden die niet of nauwelijks contact hadden met "hoger" ontwikkelde 
culturen. Het aantal mensen die dezelfde taal spreken is onder jager/verzamelaars meestal 
enkele honderden! Een absurd laag aantal. Het betekent dat iedere clan/groep/stam zijn eigen 
taal uitvindt. Dit is dus een enorm verschil met de manier waarop landbouw is ontstaan. Maar 
taal is op één plek ontstaan. Bij iedere afsplitsing van een groep ontwikkelt de nieuwe groep 
zijn eigen taal, stel ik mij voor. Dit blijkt onder andere door de onderlinge verwantschap talen 
(Zie http://www.linguisticsociety.org/content/how-many-languages-are-there-world) Er zijn 
circa 250 taal-families en meer dan 6000 talen. Het ontstaan van een nieuwe taal is een voor 
ons onvoorstelbaar proces omdat binnen een taalgemeenschap voortdurend via alle media de 
taal wordt uitgewisseld. Aanzetten tot een nieuwe taal zien we alleen bij de jeugd. 

Op vele manieren zijn in de taal woorden en andere elementen terug te vinden die betrekking 
hebben op het lidmaatschap.
Bekijk deze tweetallen persoonsbeschrijvingen: 

• postbode, metselaar, 
• idioot, luiaard, 
• broer, nicht, 
• biljarter, snorkelaar, 
• gepensioeneerde, huisjesmelker, 
• bisschop, diaken. 

De tweetallen persoonsbeschrijvingen hierboven zeggen achtereenvolgens iets over het 
beroep, de mentale gesteldheid, de familierelatie, de tak van sport die wordt beoefend, de 
economische status en de positie in de kerk. 
Sommige persoonsbeschrijvingen vertellen ons iets over de groepsstatus, of iemand lid van 
een groep is. Hier volgen een aantal voorbeelden
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Echtgenoot – oom – kind – kollega – lid – partner – chef – sergeant – kapitein – matroos – 
directeur – spits (voetbal) – penningmeester – Nederlander – socialist.
Bij woorden als klarinettist en bezoeker is er wel sprake van een groep maar de leden van de 
groep hebben onderling geen enkele relatie.
Het is interessant deze woorden vooraf te laten gaan door een bezittelijk voornaamwoord. 
Bijvoorbeeld: 'mijn dochter' of 'mijn chef'. De combinatie is veel logischer, vanzelfsprekender 
dan de combinatie van bezittelijk voornaamwoord en een persoonsbeschrijving zonder 
groepsstatus, bijvoorbeeld 'mijn gepensioeneerde' of 'mijn chirurg'. In deze gevallen is extra 
uitleg noodzakelijk. Het bezittelijk voornaamwoord heeft kennelijk als betekenis: 'de 
betreffende persoon en de bezitter (mijn, zijn, haar) zijn groepsleden'. In het geval de 
persoonsaanduiding zelf geen groepslid-eigenschappen heeft, geeft het gebruik van het 
bezittelijk voornaamwoord een merkwaardig gevoel. Het gebruik lijkt NIET OP ZIJN PLAATS te 
zijn! Daarom de noodzaak van extra uitleg. 'Mijn chirurg' zal gebruikt worden als iemand 
vertelt over de operatie die hij heeft ondergaan, waardoor met de chirurg een relatie in 
aangegaan, die de chirurg groepslid maakt. 
Hier een lijst van niet-groepsgenoten. Het bijzondere van deze woorden is dat deze juist WEL 
een groepsstatus hebben, namelijk dat het aanduidingen zijn van personen die nadrukkelijk 
GEEN lid van de eigen groep zijn: vijand – zonderling – tegenstander – allochtoon – concurrent
– vreemdeling
Het gebruik van een bezittelijk voornaamwoord is hier soms weer wel logisch: 'onze vijand', 
omdat dan verwezen wordt naar de confrontatie van twee groepen! 

De bezittelijke voornaamwoorden blijken een belangrijke indicatie van de groepsstatus te 
geven. Dat geldt ook voor de persoonlijke voornaamwoorden. 
Ik - het gebruik van het woord "ik" maakt meer dan welk woord dan ook duidelijk dat wij een 
"theory of mind" hebben, een besef dat we onszelf als een persoon kennen 
Jij - diegeen die als "jij" wordt aangesproken is een groepslid. Dat kan een volledig nieuw 
groepslid zijn, de vreemdeling die we zojuist hebben ontmoet en met wie we een relatie 
proberen te scheppen. 
Hij - deze persoon maakt geen deel uit van de groep van minstens twee personen die met 
elkaar communiceren, geen groepslid dus. 
Wij - vormen samen een groep 
Jullie - een collectief waarvan de spreker op dit moment geen deel uitmaakt (De cabaretier 
spreekt de zaal toe, de voetbalcoach richt zich tot het voetbalelftal) 
Zij – Een groep. Degeen die het woord gebruikt is waarschijnlijk geen lid is van de groep, maar
wel als een Nederlander spreekt over de Nederlanders.

De meeste gebouwen zijn er om groepen in te huisvesten. Woningen zijn bijna allemaal 
bestemd voor een gezin en zijn dus bijna allemaal groepsverblijf. (De vraag naar 
appartementen neemt toe omdat de gemiddelde gezinsgrootte gestaag afneemt. We raken 
steeds verder verwijderd van de “natuurlijke” extended family.) Fabrieken en kantoren zijn de 
verblijfplaatsen van ondernemingen of delen ervan en van alle mogelijke organisaties die een 
vergelijkbare structuur hebben, zoals bijvoorbeeld een gemeentehuis of een ministerie. 
Winkels en ziekenhuizen zijn een grensgeval. De “bewoners”, winkelpersoneel en/of -eigenaar 
en al het personeel van een ziekenhuis vormen een groep. Maar deze gebouwen zijn er 
nadrukkelijk ook voor de bezoekers, de kopers, de patienten. Die vormen gezamenlijk geen 
groep. Hetzelfde geldt voor de bezoekers van een museum. Daarom wil ik scholen wel rood 
kleuren. De leerling die zegt: “ik zit op school X” meldt op deze wijze zijn lidmaatschap. 
Kerken en kloosters zijn natuurlijk bestemd voor groepen gelovigen. Alle katholieken hebben 
die naam vanwege hun lidmaatschap van de katholieke kerk. In de tijd zijn er met de 
ontwikkeling van de cultuur steeds meer soorten gebouwen gekomen. Hieronder een 
provisorische opsomming van de ontwikkeling van gebouwen.

prehistorisch voor de Verlichting sinds de Verlichting
hut?
tempel

kerk 
klooster
fort

fabriek 
school
kantoor 
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vesting
kazerne
huis
weeshuis
bakkerij
leerlooierij
smidse
pakhuis
winkel ?

supermarkt
warenhuis
bibliotheek
museum 
ziekenhuis  
laboratorium
parkeergarage

Groepsregels worden op vele manieren formeel in taal uitgedrukt. Enkele voorbeelden: de tien 
geboden, wetten, reglement, statuten, verkeers- en spelregels. 

Veel fundamenteler en belangrijker is natuurlijk dat taal het ons veel beter dan welk ander 
middel ook mogelijk maakt onszelf kenbaar te maken aan anderen en zo groepsverbanden aan
te gaan of te bevestigen. Conversaties in de huishouding over de taakverdeling en bezigheden,
onderhandelingen in handel of politiek, gedachtenwisselingen tijdens sociale activiteiten, lessen
en colleges, overal waar taal gebruikt wordt zijn de aspecten die met lidmaatschap te maken 
hebben makkelijk aan te wijzen. Een stap verder: de neiging zich aan anderen via 
lidmaatschappen te verbinden zou niet mogelijk zijn geweest zonder taal. Het is wellicht meer 
dan onze intelligentie de reden voor het grote verschil tussen de mens en andere wezens. (Nu 
blijkt dat ook de Neanderthaler beschikte over het hyoid been en dus kon praten, kunnen we 
ons afvragen  in hoeverre de Neanderthalers sociale structuren hadden zoals de onze.) 

In bijna iedere roman en ieder gedicht beschrijft de auteur gevoelens over anderen, 
gedragsregels, morele oordelen en bevestigt zo de groepsstructuur van de menselijke 
samenlevingen. Een prachtig voorbeeld van literatuur die handelt over de dilemma's van 
groepsprocessen, over moraal, over maatschappelijk verantwoord gedrag is De Voorlezer van 
Bernhard Schlink. 
Het boek speelt in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. In het boek wordt teruggekeken op 
de rampzalige keuzes die werden gemaakt in de Tweede Wereldoorlog. 
Een puber, intelligent kind uit een intellectueel milieu, krijgt een liefdesrelatie met een vele 
jaren oudere vrouw, Hanna, die hem (Michael, ook de ik-figuur) steeds weer vraagt voor te 
lezen uit de literatuur die op school wordt behandeld. Op zeker moment verdwijnt zij zonder 
een spoor achter te laten. Later als student rechten volgt Michael een rechtszaak tegen een 
aantal vrouwelijke oorlogsmisdadigers, bewakers van een onderdeel van een 
concentratiekamp. Hanna is één van hen. Het analfabetisme en het verbergen ervan door 
Hanna, haar oprechtheid, de mede-verdachten die haar schuld in de schoenen schuiven dragen
ertoe bij dat zij als enige van de verdachten tot levenslange gevangenisstraf wordt 
veroordeeld. De student weet dat door de rechter te informeren over haar analfabetisme haar 
schuld en dus straf kan verminderen, maar doet het niet. Jaren later na zijn scheiding begint 
Michael cassette bandjes waarop hij boeken voorleest te maken. Hij stuurt ze naar Hanna in de
gevangenis. Uit een briefje van Hanna blijkt dat ze zichzelf heeft leren en schrijven. Jaren gaan
zo voorbij tot de uitnodiging van de gevangenisdirectrice aan Michael wegens de 
invrijheidsstelling van Hanna. Op het laatst mogelijke moment bezoekt hij haar en stelt haar 
teleur. Als hij haar een week later van de gevangenis ophaalt, heeft zij zelfmoord gepleegd. Ze 
laat een opdracht voor Michael achter om spaargeld te geven aan de Joodse vrouw wier boek 
over de oorlog leidde tot Hanna's veroordeling.

Het boek bestaat eigenlijk zowat uitsluitend uit morele vraagstukken. Hoe moet gehandeld 
worden tegenover anderen? In welke mate bepaalt de groep, de tijd, de sociale 
omstandigheden, ons gedrag? Door haar analfabetisme is Hanna een outsider met beperkte 
toegang tot werkgelegenheid, beperkte informatie over de omringende maatschappij en de 
gewoonten daar. Maar ze is een persoon met een sterk ontwikkeld gevoel voor moraal.  Maar 
“Hanna wilde het goed doen”. Nu blijken de problemen met de overal en altijd aanwezige 
dubbele moraal. Wegens haar analfabetisme heeft Hanna zich aangemeld bij de SS om zo 
bewaker bij Siemens te worden. Als SS-er wordt zij geacht de moraal van de SS te 
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onderschrijven. Zij conformeert zich zo goed en kwaad als mogelijk en neemt haar opdrachten 
serieus met als de dood van vrouwen en kinderen in een brandende kerk tot gevolg. 
Terwijl haar kollega- kampbewakers na de oorlog tijdens de rechtzaak slechts bezig zijn met 
eigenbelang, tracht zij vast te stellen waarom zij de keuzes maakte die ze maakte. Haar 
oprechtheid wordt haar ondergang. Ze krijgt levenslang. Michael is een keurige man, een 
vooraanstaand lid van de samenleving met daarbij passende opvattingen. Maar op het cruciale 
moment besluit hij haar NIET te helpen, hij gaat niet naar de rechter om deze van Hanna's 
analfabetisme te vertellen. Zijn verbondenheid met haar toont hij door haar bandjes te sturen 
maar per slot van rekening bewaart hij afstand met als gevolg haar zelfmoord. Wie heeft de 
meeste schuld? Wie heeft het sterkst de eigen moraalregels overtreden, de 
concentratiekampbewaakster of de jurist? Mijn sympathie gaat uit naar Hanna. 

Kennis
naar boven

Op school leerde ik dat Leonarda da Vinci (Italië, 1452 – 1519) de laatste persoon was die alle 
bestaande kennis beheerste. Dat was toen natuurijk al overdreven. Zo zal da Vinci het Chinees
niet hebben beheerst. Maar waar bevindt de kennis zich eigenlijk als geen enkele persoon alle 
kennis in het hoofd heeft? Ook de optelsom van de kennis in de hoofden van alle mensen 
voldoet niet. Dan ontbreekt de kennis van overledenen. En wat ook ontbreekt: de kennis die 
we bezaten maar die is verdwenen, verdampt. Gelukkig is veel heel veel kennis schriftelijk 
vastgelegd en vermenigvuldigd. Zo is veel kennis voor iedereen toegankelijk dank zij de 
uitvindingen van het schrift, de boekdrukkunst en het internet.
De kennis verenigt ons en maakt het makkelijker zich lid van de mensheid te voelen. Dit blijkt 
duidelijker als we naar deelgebieden kijken. De wiskundige is een mens met een grote kennis 
van de wiskunde. Misschien heeft de wiskundige zelf enige kennis ontwikkelt, maar de meeste 
kennis van deze wiskundige is de kennis door anderen ontwikkeld die hij zich heeft verworven. 
De wiskundige wordt vooral geacht wegens de beheersing van kennis ontwikkeld door anderen.
Hij voelt zich als wiskundige lid van de groep wiskundigen. De leiders van deze groep zijn de 
zonderlingen die als eersten de kennis ontwikkelden.
Een gerespecteerd filosoof bevestigt het respect als hij zegt: “In navolging van Kant (of 
Nietzsche of Schopenhauer of Heidegger of …) stel ik dat …..”
De deskundige is lid van de groep deskundigen die gezamenlijk een “kennisgebied” beheersen.
De waarde van dit kennisgebied is dat de kennis van velen is verenigd en dat zo deze kennis 
tot nut van velen kan worden toegepast. Er is een parallel met de soldaten die gezamenlijk een
sterk leger vormen. Maar ook met de jagers die gezamenlijk op jacht gaan waarbij ieder 
individu met onder andere zijn kennis bijdraagt aan de vangst. Het kennisgebied kan alleen 
goed functioneren als een stelsel van door iedereen geaccepteerde regels wordt gehanteerd. 
(Met blije weemoed denk ik aan de eerste wiskundelessen in de eerste klas van de HBS. Ik 
was 11. Wouters begond de eerste les, didactisch een formidabele zonde, met een uitleg van 
de 5 axioma's van Euclides, grondslag van de euclidische wiskunde.)
In deze tijd wordt eigenlijk alleen wetenschappelijke kennis gerespecteerd. Daarbij zijn de 
grenzen van wat wetenschap is en wat niet ongelofelijk vaag. Google vertaalt science als (1) 
wetenschap of (2) natuurwetenschap. Zo kan in het kennisgebied van de culturele antropologie
uitgebreid worden gediscussieerd of dit een wetenschap is of niet. Het belangrijkste criterium 
voor wetenschappelijke kennis, dat ik ooit leerde, de reproduceerbaarheid, blijkt op veel 
wetenschappelijke kennis niet toepasbaar te zijn. 
Kennis is macht, meer dan vroeger. Heel vroeger zal lichaamskracht een grotere bijdrage aan 
iemands maatschappelijke positie hebben bijgedragen. Recent was het vooral (geërfde) 
rijkdom. Maar nu is het bezit van kennis de beste route naar macht. Dus wil iedereen veel en 
lang studeren voor diploma's die suggereren dat iemand veel kennis heeft. Macht betekent 
leiderschap van groepen.

Techniek
naar boven

Langs vreemde wegen blijkt de techniek ook bij te dragen in het bevredigen van de drang van 
de mens bij anderen te horen. Hier zijn enkele voorbeelden. Hoewel Volta in 1800 al de eerste 
batterij maakte, werd elektriciteit pas in de 20ste eeuw uitgebreid toegepast. Elektriciteit werd 
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eerst vooral gebruikt voor communicatie middels de telegraaf. Het is het begin van een grote 
stroom uitvindingen die alle het doel hebben mensen met elkaar te verbinden: telefonie, radio,
televisie. Met internet is de mogelijkheid tot communiceren ge-explodeerd. 
Uitbreiden – elders plaatsen?

Geweld
naar boven

Geweld kan ingedeeld worden in twee groepen: geweld binnen de groep en geweld van een 
groep tegen een andere groep. Huiselijk geweld is het duidelijkste voorbeeld van geweld in de 
eerste groep. Vormen van geweld tussen groepen zijn oorlog, genocide, onderdrukking van 
minderheden, (sommige) revoluties.

Ook hier is er weer het probleem dat de moraal altijd weer biedt. De moraal is 
groepsgebonden en dus is oordelen geen vanzelfsprekendheid. Mijn oordeel is gebonden aan 
de groepsmoraal die ik aanhang. En die moraal, de quintessens van alles wat ik schrijf, is niet 
algemeen geldig. Maar er is wel enige helderheid te verschaffen. In principe wordt overal en 
door iedereen al het geweld binnen de groep veroordeeld. Deze morele opvatting is, lijkt het, 
“hard-wired”. Het zit in onze genen. Dit geweld bedreigt het voortbestaan van de groep. 
Maar er zijn bijzondere gevallen. Een broer vermoordt zijn zus omdat deze overspel pleegt. Het
is een moord in opdracht van de groep, de familie, misschien niet eens formeel gegeven maar 
ingegeven door de moraal. Het is een moord om de groep te beschermen. De groep, in dit 
geval de familie, lijdt grote reputatieschade als de groep niet uitdrukkelijk zou tonen dat de 
groep het gedrag van de zus sterk veroordeelt. Dat veroorzaakt dat groepsleden niet langer 
goede partners buiten de groep kunnen vinden. Hoewel een individu hier een ander individu 
vermoordt is toch sprake van een groepsproces, goedgekeurd door de groep. Natuurlijk betreft
het hier leden van een cultuur, of zouden we kunnen zeggen mensen van een andere etniciteit.
Een heel groot verschil met onze morele opvattingen behorend bij onze cultuur is de relatieve 
waarde van het familie-lidmaatschap tegenover het volks-lidmaatschap. Bij een dergelijke 
eerwraak is de waarde van het familie-lidmaatschap enorm groot voor de leden.
Er is een vorm van geweld die aan de indeling hierboven dreigt te ontsnappen. Het is het 
geweld bij de roofoverval. De rover beschouwt zichzelf lid van de maatschappij, de 
gemeenschap en van een gezin. Ten behoeve van deze laatste groep (en of misschien 
uitluitend ten behoeve van zichzelf) pleegt hij de roofoverval. Zijn morele opvattingen over de 
gemeenschap en dus zijn schaamte tegenover de groep zijn zwak ontwikkeld. 
De gemeenschap? Wat is de gemeenschap? Wat is voor de rover de gemeenschap? Hier wreekt
zich opnieuw dat de gemeenschap een verbeelde groep is, een groep die alleen bestaat in het 
hoofd van de leden van de gemeenschap en dus al of niet in het hoofd van de rover.
Het geweld door de politie tegenover de rover wordt door de gemeenschap goedgekeurd. Het 
is het geweld waarop de staat het monopolie heeft (Weber). De leden van de gemeenschap, de
maatschappij, de staat kennen de zwakte van hun verbondenheid met de groep, weten dat 
andere groepsleden (zoals de rover) schade aan de groep en/og groepsleden kunnen 
toebrengen. Dus mag de politie optreden.
De staat heeft nog een instelling die van de staat het recht heeft gekregen geweld uit te 
oefenen: het leger. Ook dit geweld zal over het algemeen door de leden van de gemeenschap, 
de staat, worden goedgekeurd, of aangemoedigd of zelfs geëist. Het leger houdt zich niet bezig
met de leden van de eigen groep, het volk, de gemeenschap, de mensen met hetzelfde 
paspoort, maar met de relatie met de externe wereld, met andere groepen, volkeren, 
gemeenschappen, staten. Terwijl ik dit schrijf, betrap ik mij erop zaken uit te leggen die voor 
ieder mens zo een vanzelfsprekendheid zijn dat uitleg overbodig is. Toch geef ik deze uitleg 
omdat deze organisatorische structuren berusten op gevoelens van lidmaatschap. 
Op geweld binnen de groep berust een taboe. “Gij zult niet doden” Op geweld tussen groepen 
berust geen taboe. Het wordt goedgekeurd, nog sterker: het groepsgeweld wordt dikwijls op 
hoge prijs gesteld en bevorderd. Dat het geweld menselijke slachtoffers maakt is niet erg, 
want de slachtoffers zijn van een andere groep. 
De meest verbreide vorm van geweld met de meeste slachtoffers is misschien wel oorlog. Als 
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land A oorlog voert met land B zullen de meerderheid van de bewoners van A (de A-ers) ervan 
overtuigd zijn dat in de oorlog van A tegen B de leiders van A gelijk hebben. In deze tijd van 
natiestaten zullen de soldaten van A worden bejubeld door de A-ers. Iedere mannelijke A-er 
wordt verondersteld de oorlog van A te steunen. Hij wordt verondersteld zelfs zijn leven ter 
beschikking te stellen van A als militair. Dat is toch wel de grootste opoffering die een mens 
kan maken. Terwijl van de A-er niet verwacht wordt dat hij de hypotheek van zijn broer 
betaalt, moet hij wel bereid zijn zijn leven voor A te offeren. Heel merkwaardig is dat. Ik denk 
aan de titel van het boek van Benedict Anderson: “Imagined communities” waarmee hij 
natiestaten bedoelt. De titel is heel mooi vertaalt in “verbeelde gemeenschappen”. De 
gemeenschap is slechts echt in de zin dat er mensen zijn die denken dat deze echt is. 
Als we helikopteren, ons losmaken van het morele kader van land A, wordt de situatie opeens 
absurd. In land B gelden dezelfde verhoudingen als in land B. De bevolking geeft de heersers 
gelijk (of wordt overtuigd door de heersers) en juicht de vechtende B-er die zijn leven offert 
toe. De A-er die een B-er doodt is goed. De B-er die de A-er probeert te doden is ook goed en 
als hij faalt is hij nog steeds een held. 
In onze tegenwoordige opvattingen heeft de staat het monopolie geweld uit te oefenen, zoals 
o.a. Weber formuleerde. De burger keurt het gebruik van geweld door de staat dus goed of 
moedigt het zelfs aan. Als we gevangenisstraf ook een vorm van geweld vinden dan kunnen we
stellen dat veel burgers ALTIJD van mening zijn dat de staat te weinig geweld toepast. 
Maar het stelsel van de natiestaat, die het monopolie heeft op zowel intern (politie) als extern 
(leger) geweld, is slechts een ideaal vorm. Groepen binnen de natiestaat kunnen de staat 
bedreigen. Het kunnen opstandige politieke bewegingen zijn of etnische minderheden. Deze 
willen de overheid vervangen of een deel van de staat afscheiden. Bij de bestrijding van deze 
groepen kunnen politie en leger hand in hand te werk gaan. Juist hier is de staat een uitermate
goed instrument de hel te creeëren. Hier is een lijst van recente genocides ontleend aan het 
boek van Abram de Swaan. De meeste zijn door de staat geinitiëerd.

Er zijn nog drie aspecten aan het geweld die ik wil bespreken:
1 de geschiedenis van het geweld
2 de aantrekkelijkheid van geweld
3 de morele inconsequenties rond geweld
Over het ontstaan van geweld zijn de meningen verdeeld. De kennis van de prehistorie en de 
vroege geschiedenis is beperkt en voor meer interpretaties vatbaar. Jager/verzamlaars 
groepen hebben een heel egalitaire structuur. Het aantal leden van een groep is beperkt. Er is 
een grote onderlinge afhankelijkheid. Dat maakt dat binnen de groep weinig of geen geweld 
plaats vindt. In de prehistorie was de bevolkingsdichtheid zo klein dat groepen elkaar zelden of
nooit ontmoetten. Dat soort argumenten leidt ertoe aan te nemen dat geweld iets van de 
moderne tijd is. Met het begin van de landbouw en de voedseloverschotten die daarbij 
ontstaan, leidt tot samenlevingen met vrijgestelden. Armstrong in Fields of blood:
In societies that produce more than they need, it is possible for a small group to exploit this 
surplus for its own enrichment, gain a monopoly of violence, and dominate the rest of the 
population. En daar zou dus het begin van structureel geweld zijn, maar wel binnen de groep.
Evolutionair psycholoog Steven Pinker publiceerde met het boek The better angels of our 
nature – why violence has declined een bijna verontrustend optimistische serieus onderbouwde
visie dat geweld al sinds de prehistorie aan het afnemen is. Daaraan heeft volgens hem de 
Verlichting en het ontstaan van de rechtsstaat belangrijk bijgedragen. Maar ook voor die tijd 
was er een voortdurende geleidelijke afname van het aantal doden door geweld  

Maar Armstrong spreekt ook uitgebreid over de aantrekkingskracht van geweld, van oorlog. 
Daarbij gaat het dus over geweld buiten de groep. For Gilgamesh (een koning in Zuid-Irak 
rond 3000 voor Christus) … the organised theft or warfare is not only noble but moral, 
undertaken not just for his personal enrichment but for the benefit of humanity. Iets 
soortgelijks meldt zij van de Arya, nomadische veehouders bekend vanaf 4500 voor Christus in
Zuid-Rusland: Aryans saw the warrior's life as infinitely superior to the tedium and steady 
industry of agrarian existence. Armstrong geeft geen verklaring voor deze oorlogszuchtigheid. 
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Op een merkwaardige manier blijken de twee vormen van groepsgeweld, de oorlog en de 
handhavers van publieke orde, verheerlijkt te worden in een in onze tijd mateloze stroom van 
films, tv-series en computergames. Maar misschien is het geen verheerlijking. Hier is een tekst
uit Herfsttij der Middeleeuwen. xxxxxxx
Laat ik geweld beschouwen als iets onprettigs en een soms noodzakelijk kwaad

Verkrachting staat er tweemaal in. Het is in onze maatschappij vooral individueel gedrag maar 
behoorlijk gedocumenteerd zijn de verkrachtingen door legers in veroverd gebied. 

In Herfsttij der Middeleeuwen citeert J. Huizinga uit Le Jouvencel, een boek geschreven door 
drie dienaren van Jean de Bueil, een kapitein die onder het vaandel van Jeanne d'Arc 
gestreden heeft en die stierf in 1477. Deze drie dienaren tekenden zijn levensverhaal op dat hij
hen verteld had.
Uit Le Jouvencil: 
Het is een blijde zaak, de oorlog. Men houdt zo van elkaar in den oorlog. Wanneer men weet 
dat zijn zaak goed is, en men ziet zijn bloed (landslieden) goed vechten, krijgt men tranen in 
de ogen. Er komt in 't hart een zoet gevoel van trouw en van deernis, zijn vriend te zie, die 
zich dapper blootstelt om het gebed van onzen schepper te volbrengen. En dan bereidt men 
zich om met hem te sterven of te leven, en voor geen ding ter wereld hem in den steek te 
laten. Daarin komt over u zulk een verrukking, dat geen mens die het niet ondervonden heeft, 
zou kunnen zeggen, welk een genot dat is. Meent ge, dat iemand die dat doet den dood 
vreest? Nee, want hij is zo gesterkt, zo in vervoering, dat hij niet weet waar hij is. Waarlijk hij 
is bang voor niets.
Dan vervolgt Huizinga:
Dit kon evengoed gezegd zijn door den modernen soldaat als door een ridder der vijftiende 
eeuw.... Het vertoont den gevoelsgrond van den zuiveren strijdmoed zelf: de huiverende 
uittreding uit het enge egoïsme in de aandoening van het levensgevaar, de diepe vertedering 
over de dapperheid van den makker, den wellust van de trouw en de zelfopoffering. Deze 
primitieve ascetische aandoening is de basis, waarop het ridderideaal is opgebouwd tot een 
edele verbeelding van mannelijke volmaaktheid..... eeen hevige aspiratie naar schoon leven, 
de energische bezieling van een reeks van eeuwen … en ook het masker, waarachter een 
wereld van baatzucht en geweld zich hullen kon.

Geweld is vooral het andere mensen met opzet schade toebrengen. Het monopolie, het 
alleenrecht, op geweld berust bij de staat (Weber). De staat kan het geweld tegen de 
eigen burgers richten en tegen andere staten, terroristen en andere bedreigende externe 
organisaties. Maar de staat 

Etniciteit is belangrijker dan persoonlijke betrekkingen: Joegoslavië, Rwanda. Frans de Waal in 
De aap in ons: Wij-tegen-zij is bij chimpansees ... een sociaal geconstrueerd onderscheid 
waarbij zelfs bekende dieren vijanden kunnen worden als ze toevallig bij de verkeerde groep 
belanden of in het verkeerde gebied leven. De Waal wijdt een belangrijke paragraaf aan de 
zondebok, een instituut dat bij primaten ook bekend is. Hij omschrijft het als afreageren van in
een groep ontstane frustratie. De gemeenschappelijke agressie naar de zwakke verbindt de 
sterken. De Waal ziet een overeenkomst met de holocaust, de heksenjacht, vandalisme van 
teleurgestelde voetbalfans en partnermishandeling na conflicten op werk. De Waal heeft het 
over een van de meest basale, krachtigste, minst bewuste psychologische reflexen van de 
mens, die hij met zoveel andere dieren gemeen heeft dat hij wellicht aangeboren is.

Handel 
n  aar boven

Handel - winkel - prijs - winst - omzet - koop - verkoop - inkoop - geld - marge - 
onderhandelen - reclame - groothandel - handelsoverschot - verlies - warenhuis - markt - 
merk - commercial - winkelen - shoppen - 
Laten we weer kijken naar de jager-verzamelaar. Deze loopt en hangt nog steeds rond met zijn
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clan, met zijn stam, met zijn familie van een man of 100. Men gaat gezamenlijk jagen en 
gezamenlijk verzamelen. En zoals in een gewoon hedendaags huishouden de pizza van om de 
hoek verdeeld wordt onder de huisgenoten, zo verdelen de j/v-ers de opbrengst onder elkaar. 
Zeker zullen ze onderweg hun portie bessen eten maar voor de oude vrouw die niet meekwam 
maar in het kamp bleef wordt een zakje (geen plastic) meegenomen. 
Ergens in die voorbije jaren is persoonlijk bezit uitgevonden. De leider, de alfa-man, zal de 
eerste bezitter geweest zijn: kleding, wapens, decoraties? En na verloop van vele eeuwen is 
bezit gebruikelijk geworden voor alle volwassen clanleden. (Kinderen die zaken bezitten, nog 
steeds gelukkig niet gelegaliseerd, bestaat nog maar heel kort). Waarschijnlijk is toen ook al 
geruild maar dat hoefde niet persé een duidelijke ruil te zijn. Ook mogelijk is lenen, eventueel 
uitgestelde terugbetaling in diensten en alle mogelijke andere varianten. 
Ontmoetingen met andere groepen 

De troost van geld: Als ik iets koop dan is de waarde ervan evenredig met de kostprijs. Dat 
geldt (tot op zekere hoogte) ook voor de emotionele waarde die ik eraan hecht. 

Mentaal eigendom 
naar boven

(met dank aan Herman Peters en Anne van Vucht) 
Op een bijeenkomst van planologen over een lokaal plan wordt het mentaal eigendom van de 
plaatselijke bevolking bepleit. Voor succes is noodzakelijk dat de bevolking zich mentaal 
eigenaar voelt. 
Nee, ik denk dat de bevolking mentaal eigendom IS. Er wordt naar gestreefd dat de bevolking 
bezeten is van de plannen. De plannen moeten de bevolking beheersen. Zoals de ziekte de 
patient overheerst. De eigenaar van de gedachte of het idee is in beslag genomen door het 
idee. Hij is een deel van zijn vrijheid kwijt. Ik zal verder alle verankerde gedachten zoals die 
van de voorbeelden hierboven ideeën noemen. Een idee dat bezit neemt van een persoon 
vermindert de mogelijkheid voor die persoon alternatieven in ogenschouw te nemen. Een 
verankerd idee kan niet zomaar terzijde worden geschoven en worden vervangen door een 
ander. Het idee kan niet gemanipuleerd worden. Dat kan alleen met de kleine categorie van 
zelf gecreëerde ideeën. Het idee daarentegen manipuleert de persoon, het dwingt de persoon 
tot acties. 

Zo gaat het dus met ieder idee dat zich in het brein verankert als een opvatting, een visie, een 
gedacht feit, een opinie. (Een gedacht feit is een een gedachte bij iemand die meent dat de 
gedachte waar is, een feitelijkheid. Nu, 22/12/2010, denken mensen dat de president van 
Ivoorkust de recente verkiezingen verloren heeft. Dat is wat de krant zegt.) Niet iedere keer 
dat de gedachte van zwaartekracht zich voordoet, begint de denker opnieuw te bedenken of 
het wel waar is wat hij tot dusverre heeft aangenomen. (Misschien is wel het fantastische van 
onderwijs dat de jeugd de periode is in welke ideeën bezit nemen van vele jonge breinen.) 

Het gaat hier over de gedachten die anderen ons aanpraten. Die gedachten die bezit van ons 
nemen omdat anderen dat wensen of omdat we graag de gedachten van anderen overnemen. 
Nog enkele voorbeelden. De Nederlandse regering stelt op zeker moment voor dat Bulgarije lid
wordt van de Europese Unie. De gemiddelde gedachtenloze respectvolle burger zoals ik zal vrij 
snel van mening zijn dat het een goed idee is. Hij neemt de gedachte over want hij 
conformeert zich aan zijn gemeenschap. 
Het aardige van democratie is dat keer op keer duidelijk wordt gemaakt dat alternatieven 
mogelijk zijn. Dat betekent dat er gekozen kan worden bij het overnemen van ideeën tussen 
een aantal opties. De normale mens denkt echter niet over de opties na maar kijkt of een 
bepaald idee door "zijn partij", de groepering waarmee hij zich identificeert, waarvan hij lid is, 
wordt aangehangen. Is dit het geval dan wordt het idee geaccepteerd. Voorbeeld: wel of geen 
kernenergie. De socialist is er voor, de liberaal is er tegen. Het lidmaatschap - socialisme, 
liberalisme - is belangrijker dan de feitelijke afweging. 
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Als na zware sneeuwval de buurman zijn stoep schoonveegt zal ik geneigd zijn daar ook snel 
aan te beginnen. 

In beide gevallen, de invloed van de regering en van de buurman, bevestigen de ideeën die 
van mij bezit nemen mijn lidmaatschap van respectievelijk de natie en de buurt. De natie en 
de buurt vormen gemeenschappen die mij ertoe brengen bepaalde ideeën bezit van me te 
laten nemen. Zou een vreemde mij aanspreken over mijn gedrag betreffende de 
schoongeveegde stoep, dan heeft dat minder betekenis voor mij. Bij het verwerven van ideeën
is de relatie met de ander dus van groot belang. Die ander zal altijd behoren tot een groep 
bekenden: vrienden, familie, Nederlanders, de vereniging waar ik lid van ben. Des te hoger de 
ander in de hierarchie van de groep is geplaatst (de oudere, de minister, de voorzitter) des te 
sneller zal ik het idee bezit van mij laten nemen. 

De ideeën waarmee wij rondlopen zijn meestal ideeën overgenomen van anderen. Dat er 
atomen en molekulen zijn laten we ons aanpraten door een ander persoon. Daarbij is geen 
enkele wetenschappelijkheid. Omdat de leraar zegt dat het waar is, is het waar. (Dit doet me 
herinneren aan de Namibische wiskunde leraar die aan zijn klas uitlegde dat het oppervlak van
een cirkel berekend kon worden met de formule 2(pi)r en dat is fout volgens de wiskunde zoals
ik die begreep.) Het mechanisme van het overnemen van ideeën is van wezenlijk belang voor 
de mens. Zonder dit mechanisme zou de ontwikkleing van een complexe cultuur onmogelijk 
zijn. 

Voortdurend is een mens op zoek naar meningen, opinies, gedachten van anderen om ze te 
incorporeren, om ze deel te laten zijn van zijn wezen en zo partner te worden van anderen, 
medelid. Dat doen we door de opiniepagina van de krant te lezen, door te luisteren naar wat 
de buurman zegt, door een kerkdienst te volgen, door te discussiëren met een collega. Religie 
is misschien wel het beste voorbeeld van gedachtenpatronen die iemand zich eigen maakt ten 
gevolge van zijn omgeving. Niemand wordt zo maar Christen of Moslim. De enige persoon die 
zonder tussenkomst van een mens christen werd is Christus zelf. ALTIJD worden mensen 
christen of hindoe omdat men in een familie met dat geloof opgroeit of omdat men op enigerlei
wijze andere mensen tegenkomt die dat geloof aanhangen. (Deze notie, de notie dat mensen 
niet ALLEEN door God christen kunnen worden, is misschien wel het beste bewijs dat religies 
menselijke verzinsels zijn. En deze gedachte, deze notie, is een mooi voorbeeld van een idee 
dat ik nu veranker met het trotse gevoel dat deze nu eens NIET is overgenomen van een ander
mens.) 
Een heel belangrijke categorie van ideeën die zich verankeren in de mens zijn de morele 
oordelen, de ethische opvattingen. Het is zonneklaar dat juist deze van essentiëel belang zijn 
voor het vormen van een coherente maatschappij en dus voor het vormen van een cultuur. 

Geld 
naar boven

Nadat hij heeft uitgelegd dat hij nauwelijks genoeg te eten heeft, lacht de oude Chinese boer 
in de camera en zegt: "Als ik oud wordt, ga ik naar mijn dochter in Peking." 
Geld is razendsnel, dat wil zeggen in Europa en Noord-Amerika in circa 200 jaar, in de rest van 
de wereld nog sneller, de vervanger geworden voor het belangrijkste lidmaatschap, het 
lidmaatschap van de familie. Laten we de intellectuelen, de verstedelijkten, de weinige rijken in
de afgelopen eeuwen vergeten. Het gaat om de grote meerderheid van de mensen, de mensen
op het platteland, de subsistence farmers. (Wikipedia: Subsistence agriculture is self-
sufficiency farming in which the farmers focus on growing enough food to feed themselves and
their families.) De kinderen, de ouderen en de invaliden aten mee aan de dis van de boer en 
zijn vrouw, net als de ongetrouwde nicht en de knecht, die boven de koeienstal in een 
vertrekje sliep. Zeker, er was al geld. Op de markt werd een deel van de oogst te gelde 
gemaakt, genoeg om wat kleren te kopen nu en dan, of gereedschap. Maar de meeste 
mensen, ook de verwanten, de extended family, de familieLEDEN van de klompenmaker, 
leefden van het inkomen van de klompenmaker, en van zijn tuin waarin een deel van het 
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voedsel werd gegroeid. 
Het proces is in gang gezet met de start van de industriële revolutie, die grofweg samenvalt 
met de Verlichting. In de eerste fabriek van Arkright produceerden een groot aantal mensen 
gezamenlijk garen en kregen er voor betaald in geld. Opeens zorgden mensen zelf of hun 
familie niet meer voor het eten maar kochten zij het van vreemden. Tegelijkertijd steeg de 
welvaart. Goederen werden goedkoop industriëel geproduceerd en gekocht. 
Binnen één huishouden zijn er normaal gesproken geen financiële transacties. Er wordt 
misschien wel geld gegeven maar er is geen handel. In 1900, toen de invoering van geld al 
langere tijd gaande was, was het aantal personen per huishouden 5, op dit moment is dat 2,2. 
Alleen al op grond van de gezinsverdunning, van 5 in 1900 tot 2,2 in 2014, wordt duidelijk dat 
geld een steeds belangrijker rol gaat spelen. Steeds minder mensen leven van het inkomen dat
door familie is verworven. Steeds meer mensen leven van geld dat zijzelf verdienen. Steeds 
meer vrouwen gaan werkend geld verdienen en worden zo onafhankelijk van hun partner. 
Ouderen worden niet langer onderhouden door kinderen maar hebben gespaard voor de oude 
dag en/of hebben een pensioen. 
Er is een feitelijke ontwikkeling naar grotere "zelfstandigheid". De werkende mens verdient zelf
de kost. Zijn lidmaatschap van de familie wordt van steeds minder belang en tegelijk wordt de 
familie kleiner. Familieleden verhuizen naar plaatsen waar er werk is waardoor de banden 
minder sterk worden. Dat werpt een ander licht op de "zelfstandigheid". Afhankelijkheid van de
werkgever neemt de plaats in van het lidmaatschap van de familie. 
Er is tegelijk een psychologische ontwikkeling. Er is verlies van het lidmaatschap dat ons het 
meeste bekend is, dat van de familie. We zijn geprogrammeerd dat lidmaatschap te beleven. 
Het was bij onze voorouders de garantie voor lijfsbehoud. We zijn zelfstandig en onafhankelijk 
maar het lidmaatschapsverlies bezorgt angst. De loyaliteit met de familie wordt gedeeltelijk 
vervangen door een loyaliteit voor het bedrijf, het werk, dat het inkomen levert. Maar het is 
een aangeleerd lidmaatschap. 
Hier volgt een hypothese. Het is niet de verlichting en de industrialisatie die ons zo rijk heeft 
gemaakt. Het is onze angst. Die angst ten gevolge van het verlies van familie is tegelijk de 
angst voor te weinig voedsel en verzorging. Deze kan alleen maar bestreden worden door op 
andere manieren veilig te stellen dat er voedsel en verzorging is. Dat kan middels geld. 
Industriële productie verschafte goederen maar leidde tot verkrummeling van de 
familieverbanden en dus tot angst voor verlies van levensonderhoud. Dat wakkerde de 
behoefte aan geld, dus de ontwikkeling van industriële productie en per slot van rekening het 
materialisme aan. Het materialisme is immers slechts een middel om onze angst beheersbaar 
te maken. 
Hier is nog een neven-hypothese. In het Afrika bezuiden de Sahara is het familieverband veel 
hechter dan elders. De omschakeling van familie-loyaliteit naar werk-loyaliteit gaat daar dus 
veel moeilijker en dus verloopt de modernisering daar trager. 
De maatschappij is complexer geworden met steeds grotere verbanden, steeds grotere 
groepen. De meeste naties zijn ontstaan sinds de Verlichting. Ondernemingen zijn steeds 
groter geworden. Mensen zijn steeds vaker lid van grotere groepen. Was vroeger het dorp de 
grootste groep, nu kan een mens werknemer zijn bij een ondernemeng met honderdduizenden
werknemers, lid zijn van een voetbalvereniging met duizend leden en telt de gemeente waarin 
hij woont 300 000 inwoners. Het gevolg is een groeiend verschil in macht. De machtigen willen
een uitdrukking vinden voor hun macht en dat gebeurt in de vorm van geld, mateloze 
hoeveelheden geld, die op geen enkele manier nog een bijdrage aan het levensgeluk kunnen 
leveren. Iemand met een vermogen van 100 miljoen euro, € 100 000 000, die nog dertig jaar 
te leven heeft, heeft per dag ter beschikking ruim € 9000, aannemend dat het geld geen 
rendement heeft. Maar de armsten willen, zoals in de prehistorie hun deel van de buit. En dus 
streeft iedereen naar meer geld. Meer geld toont dat iemand meer macht heeft of heeft gehad,
meer geld geeft minder risico van tekorten in levensonderhoud. 
Ondertussen wordt een verband verondersteld met het begrip individualisering. Is er 
individualisering? Ja en nee. De familieverbanden worden snel van minder belang en gaan zelfs
verloren. Dat verlies kan individualisering worden genoemd, maar het is een schadelijke 
ontwikkeling. Deze individualisering is onprettig. Tegelijk wordt de afhankelijkheid van werk 
steeds groter, ziede betreffende paragraaf. Daar is er juist sprake van minder individualisering. 
De oude subsistence farmer kon de dag indelen zoals hij dat wenste. Dat kan de werknemer 
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niet. Maar er is tegelijk ook een positieve ontwikkeling. Minder sterk gebonden aan de 24 uur 
per dag geldende groepsregels van het familieverband geven de mogelijkheid van individuele 
ontplooiïng. But there is a price to be paid for the privilege of being in a community. 
Community promises security but seems to deprive us of freedom, of the right to be ourselves.
Security and freedom are two equally precious and coveted values which could be balanced to 
some degree, but hardly ever fully reconciled. The tension between security and freedom, and 
between community and individuality, is unlikely ever to be resolved. We cannot escape the 
dilemma but we can take stock of the opportunities and the dangers, and at least try to avoid 
repeating past errors. Zo schrijft Zygmunt Bauman het in Community, seeking safety in an 
insecure world. 

Oude groepen

Het individu
naar boven

Dieren evolueerden tot een in groepen levend intelligent beest: de mens. De mens handhaafde
zich vele eeuwen op deze aarde als jager/verzamelaar. Maar toen bleek zijn intelligentie in 
staat een waanzinnige ontwikkeling tot stand te brengen, een ontwikkeling die duizenden jaren
in beslag nam maar in verhouding tot de tijden daarvoor razendsnel plaats vond. Nu bevindt 
de mens zich ergens in de zee van de tijd. Hij slaagt steeds sneller in het in beslag nemen van 
de wereld en vordert in het steeds verder terugdringen van ander niet aan hem dienstbaar 
leven op deze planeet. Meer dan ooit beschouwt de mens, beschouwt ieder van de exemplaren
van deze diersoort, zich als een individu, een entiteit afgescheiden van de soortgenoten, een 
kleine zelfstandige. Het individu handelt, beslist en denkt alleen. Zeker treedt hij in contact 
met andere individuen. Deze contacten beïnvloeden zijn handelen en gedachten maar die 
invloeden staan onder zijn controle en zijn onderhevig aan zijn oordelen. Tenminste, hij denkt 
dat het zo is. Misschien was het vroeger niet zo, maar nu bevinden wij ons in een tijdperk van 
individualisering, zo denkt hij. 

Ik geloof er niets van. Arita Baaijens zwierf jarenlang voor periodes van maanden alleen door 
de woestijn. Haar belangrijkste ervaring: verlies van identiteit. Het zou best wel eens kunnen 
kloppen. Als het klopt, dan betekent dat het volgende: onze identiteit bestaat uitsluitend uit de
relaties met de mensen om ons heen. Strip je deze ervaringen van de mens, dan blijft er niet 
veel over. Nog duidelijker gezegd: het individu bestaat niet.
De schildercursus belooft dat de cursist tot de kern van zijn persoon zal doordringen. Helaas, 
hij zal niets aantreffen. 
In de stad lopend en me storend aan al teveel mensen rondom mij, betrap ik mezelf op een 
dwingende gedachtestroom. Ik repeteer mijn narratief, dat is het verhaal dat ik een onbekende
vertel als hij wil weten wie ik ben. In de natuur is mijn inwendige stem stil. Zou de inwendige 
stem langere tijd zwijgen, geeft me dat het gevoel van verlies van identiteit? Misschien.

Op Wikipedia vindt ik onder het lemma Identity (social science) de volgende tekst:
The concept that an individual has a unique identity developed relatively recently in history. 
Factors influencing the emphasis on personal identity may include:
• in the West, Protestant stress on responsibility for one's own soul
• psychology itself, emerging as a distinct field of knowledge and study from the 19th 
century onwards
• the growth of a sense of privacy since the Renaissance
• specialization of worker roles during the industrial period (as opposed, for example, to 
the undifferentiated roles of peasants in the feudal system)
• occupation and employment's effect on identity
• increased emphasis on gender identity, including gender identity disorder and 
transgender issues
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De officiële identiteit van een mens wordt ontleend aan zijn naam. De naam bestaat in onze 
cultuur uit twee onderdelen: de voornaam en de achternaam. De achternaam koppelt het 
individu aan zijn familie. De familie is traditioneel de belangrijkste groep. Bij een getrouwde 
vrouw verschuift de koppeling met de familie. De vrouw kan de achternaam van de man 
dragen. Moderner is de achternaam van haar ouders te gebruiken. (Het lijkt emancipatoir, nu 
immers ontlenen beide partners op gelijke wijze hun identiteit aan hun familie. Eigenlijk 
betekent het gebruik van de eigen familienaam door de vrouw een verzwakking van de 
structuur van haar huwelijk, de nieuwe groep die zij met haar man maakt.)

Het belangrijkste identiteitspapier is het paspoort. Het paspoort wordt uitgegeven, verstrekt, 
door de staat waar het individu is geboren. Dat is de groep die het individu de identiteit 
verleent. Een staatloze heeft geen paspoort. In een oud paspoort zie ik mijn beroep vermeldt. 
Het beroep heeft te maken met – mogelijk – mijn werk, weer een groep. In mijn nieuwste 
paspoort staat geen beroep maar op de buitenkant staat “Europese Unie” en daaronder 
“Koninkrijk der Nederlanden”. Dat betekent dat de Europese Unie een nieuwe groep is die mijn 
identiteit bepaalt. Verder vermeldt mijn paspoort nog mijn geboorteplaats, de gemeente. Ook 
die staatkundige eenheid heeft dus betekenis voor mijn identiteit. Twee mensen met de naam 
Jan de Vries op dezelfde dag geboren in de gemeente Utrecht kunnen in hun paspoort slechts 
onderscheiden worden door hun uiterlijk via de altijd aanwezige foto en het paspoortnummer. 

In Arabisch sprekende landen wordt aan de eigen (voor)naam die van de vader en de 
grootvader toegevoegd. Daar is de mens een product van zijn voorouders. Wij (de groep van 
Nederlanders) kenden dat systeem ook. Piet Jansen zou vroeger Piet Janszoon hebben 
geheten. Er zijn identificatiemogelijkheden die betrouwbaarder worden geacht: de volstrekt 
unieke vingerafdruk en irisscan. Die leveren een doorslaggevend bewijs voor de 
uitzonderlijkheid van het individu. Het individu kan nooit verwisseld worden met een ander. Het
individu is een op zichzelf staande entiteit. Daar is er maar één van. Het bevestigt dat in onze 
maatschappij het belangrijker is een persoon te onderscheiden van andere personen dan te 
weten tot welke groep hij behoort. Dat denken we. 

Er is het begrip deïndividuatie dat als volgt 
wordt gedefiniëerd: de psychologische staat 
waarin de groeps- of sociale identiteit 
compleet domineert over de persoonlijke of 
individuele identiteit zodat de groepsnormen 
maximaal toegankelijk worden. Bij 
individualisering gaan mensen zich meer als 
een onafhankelijk handelend individu 
gedragen. Deïndividuatie is ongeveer het 
tegendeel van individualisering. Er zijn twee 
belangrijke variabelen hier. (1) Er is een 
glijdende schaal. Een mens kan minder of 
meer geïndividualiseerd zijn. (2) Zijn 
individualisering kan in de tijd variëren. Ik 
noem een derde aspect, niet blijkend uit deze
definitie van deïndividuatie. (3) De 
eigenschappen van het individu, de in de aard
van de persoon besloten neiging tot 
individualiseren, bij de een sterker dan bij de 
ander.

Eerder heb ik trachten te verklaren waarom 
tot dusverre in de wetenschappelijke wereld 
het beeld van het lidmaatschap niet is 
geformuleerd. Het lijkt een concept zo voor de
hand liggend en verhelderend. Mijn verklaring 
is als volgt. Het concept lidmaatschap 
benadrukt het belang van het groepsgevoel 
voor de mens en vecht aan dat mensen zo 
verregaand geïndividualiseerd zijn als veel 
wordt gedacht in de Westerse wereld. Juist 
het bedrijven van wetenschap is bij uitstek 
een activiteit die vereist te graven in eigen 
individuele gedachten, zich niet te verliezen in
wat de ander of de gemeenschap denkt. 
Wetenschappers hebben dus juist de 
verkeerde aanleg om zo een concept te 
kunnen opmerken. Waarom ik dan wel? 
Misschien omdat ik voortdurend tegen de 
grenzen van de individualisering ben 
aangelopen.  

Tijdens de perioden dat we waken is er de inner voice die voortdurend zijn gang gaat. Als we 
iets de "ik" kunnen noemen is het de beschrijving van wat wij denken en dus van deze inner 
voice. Onze gedachtenstroom is dikwijls in beslag genomen door de de externe wereld. Het 
gaat me er niet om te bedenken hoe de inner voice reageert, wat de inhoud van de 
gedachtenstroom is, maar dat de gedachtenstroom zich niet kan of wil onttrekken aan 
invloeden van buiten. We reageren voortdurend op de prikkels van buiten. We geven tijdens 
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het gesprek antwoorden, we remmen tijdens het auto rijden, we beantwoorden de email die 
we op het werk lezen, we neuriën mee met de muziek. 

Dit laatste, het meeneuriën, maakt duidelijk hoe ingewikkeld en uitgebreid onze interactie met 
de wereld is. We kunnen de melodie volgen, we kunnen de tekst meezingen, we kunnen de 
melodie meezingen met een eigen tekst, we kunnen improviserend zingen of op een 
muziekinstrument spelen. In deze opsomming is er een toenemende eigen inbreng maar is 
deze inbreng steeds onderworpen aan zekere regels. Maar toch zullen we wat we voortbrengen
aan geluid, passend maken bij dat wat we horen. We creëren in gezamenlijkheid met anderen 
muziek. De vrouw die een octaaf hoger met de mannenstem meezingt, doet voortdurend haar 
best om tonen voort te brengen die precies een trillingsgetal hebben tweemaal zo hoog als dat 
van de stem die zij hoort. Tonen die een octaaf hoger zijn hebben immers een tweemaal zo 
hoog trillingsgetal maar deze informatie is volstrekt irrelevant voor de zangeres. "Dezelfde 
melodie" zingen betekent dus dat de zanger zich houdt aan in dit geval een simpele 
natuurkundig te formuleren regel. 

Maar ook onze bijdragen in een gesprek zijn onderworpen aan dikwijls een complex stelsel van
regels. Onze gezichtsuitdrukking past zich aan bij die van de gesprekspartner of bij wat deze 
vertelt, in een gesprek imiteren wij elkaar in motoriek. We zullen commentaar leveren op wat 
de gesprekspartner zegt ("wat vervelend" bij het verlies van bagage, "wat vreselijk" bij de 
beschrijving van het verkeersongeluk van de gesprekspartner) Er is persoonlijke inbreng: 
"vorig jaar raakte ik ook mijn koffer kwijt" maar we zullen niet gauw zeggen "ik voelde me 
gisteren enorm verdrietig". We zullen ervoor waken niet te kort en niet te lang te reageren. Als
A en B praten zegt A wat, dan B, dan weer A, enzovoorts. Heel nadrukkelijk zijn in een gesprek
de lengte, van tekst en duur, van een antwoord of een reactie – dus wat A of B gedurende een 
aaneen gesproken bijdrage zegt – aan strenge regels gebonden. Zegt B alleen “ja” dan mag A 
zijn bijdrage verlengen. Zegt B “maar” dan wil B dat A stopt. Om aan deze regels te 
ontsnappen zijn er zulke uitvindingen als het interview en de toespraak.

Voortdurend worden onze gedachten en handelingen gestuurd door de buitenwereld. Zoals 
hierboven voor het gesprek zou ik kunnen beschrijven hoe het brein zich bezighoudt tijdens 
autorijden, zo zal ik besluiten te remmen voor een rood stoplicht, of het beantwoorden van een
email. Soms wordt het brein niet in beslag genomen door de buitenwereld, dat wil zeggen de 
buitenwereld van het betreffende moment. Als ik opsta, vergt de buitenwereld van dat moment
nauwelijks aandacht, maar de buitenwereld kan zich toch opdringen denkend aan verleden of 
toekomst: ergernis over het optreden van een kollega de dag ervoor, zich verheugen op de 
ontmoeting van een vriend, bezorgdheid te laat te komen voor een afspraak. Wanneer dan is 
er individualiteit? Ik kan besluiten onafhankelijk van andere mensen tot actie te komen. Maar 
het is moeilijk hiervoor voorbeelden geven. Hier is er één: ik ga wandelen. Zo bezien wordt de 
observatie van Arita Baaijens duidelijker. Zij ging wandelen, lang en ver alleen wandelen. 
Interactie met andere mensen bleef weg. Verlies van identiteit was het gevolg. Dus: onze 
gevoelens van identiteit ontstaan door de interactie met anderen. 

Individualisering is een proces waarbij een individu zich losmaakt van de groep en ALLEEN 
verder gaat, in handelen en gedachten. Als onze identiteit bepaald wordt door de mensen om 
ons heen, als we zijn die we zijn door de anderen, dan is individualisering onmogelijk, tenzij 
iemand zo ver gaat als Arita Baaijens. Maar natuurlijk is er wel gedeeltelijke individualisering. 
Als echter individualisering als een nastrevenswaardig ideaal wordt gezien wordt meer gedrag 
als individueel, als eigen keuze, beschouwd dan gerechtvaardigd is. Tegenwoordig VEEL meer. 
Mensen beschouwen verklaren veel gedrag en veel meningen als gebaseerd op eigen 
overwegingen. Heel vaak ten onrechte.

Ik wil proberen een aantal voorbeelden van schijn-individualisme geven, individualistisch 
gedrag waarbij het aan anderen, dus aan de groep, bewijzen dat men de (oude) groep afwijst 
belangrijker is dan de werkelijke individualiteit. Luid individualisme is dus per definitie schijn-
individualisme.
• Uit Wikipedia over de dichter Kloos: “Een veel geciteerde uitspraak van Kloos is dat 
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kunst de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie moet zijn. Vorm en 
inhoud zijn onscheidbaar; het gaat om l'art pour l'art (kunst om de kunst)..... Met zijn visie 
zette Kloos zich af tegen de generatie van dominee-dischters ...die in zijn ogen vooral 
huiselijke poëzie schreven, vol clichés en met een benepen moraal .... De meest geciteerde 
dichtregel van Kloos is waarschijnlijk Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten.” Kloos is 
duidelijk een enorme moralist, dat is iemand die de regels voor anderen bedenkt en dat is niet 
erg individualistisch. En hij is een conformist (wat ik hier zeker niet als een slechte eigenschap 
beschouw) als hij zijn gedachten in de strenge vorm van sonnetten steekt.
• De hipster die zijn baard laat staan.
• De impressionistische schilder die één van de impressionisten wordt.
• Het gebruik van “ik vind” in zinnen als “ik vind de minister van milieu een oplichter”. 
Dergelijke meningen zijn bijna altijd (ook bij mijzelf) een echo van de informatie uit krant of 
tv.
• De keuzes voor bepaalde kleding berusten dikwijls op de neiging om juist te 
conformeren aan bestaande modetrends, dus juist om onderdeel van de groep te zijn.
• De keuzes voor vakantiebestemmingen, automerk, wasmachine, enzovoorts worden 
vooral bepaald door wat de buurman of buurvrouw vindt.
• Reclame, in het bijzonder veel herhaalde reclame, heeft dikwijls als aanprijzing: 
anderen hebben dit product gekocht. Zoiets spoort het individu aan het product ook te kopen. 
Het individu wil zich immers niet individualistisch gedragen, hij denkt dat het kopiëren van 
andermans gedrag de beste keuze is. 

Individualisme staat tegenover onvoorwaardelijkheid. Arita Baaijens zegt het duidelijk: haar 
liefde voor de partner moet wijken voor de onstuitbare drang naar de woestijn. Zie ook dit 
onderdeel van de paragraaf Familie.

Het begrip vrijheid heeft een grote politieke lading, zoals in de slogan “liberté, fraternité, 
égalité” en in “Volkspartij voor Vrijheid en Democratie”. Zo zijn vrijheid en democratie tot op 
zekere hoogte in strijd met elkaar. In een democratisch land kunnen de burgers MEEbesluiten 
over de regels die gelden in het land. Zij hebben dus, per individu in geringe mate, invloed op 
de regels waar zij zich aan moeten onderwerpen, regels variërend van verkeersregels tot 
belastingpercentages en het strafrecht. Regels sturen de processen binnen een groep. De 
bewoners van een staat zijn leden van een groep en dus onderworpen aan regels. Vrijheid, vrij
zijn, beschrijft een situatie waarbij een individu zich NIET aan regels houdt. Echte vrijheid 
heeft dus als consequentie geen lid van een groep te kunnen zijn, een onprettige situatie. De 
muggenzifter zal kunnen aanvoeren dat iemand ook vrij kan zijn als hij vrijwillig regels volgt, 
regels die ook voor anderen gelden. Maar dit vrijwillig volgen van regels is nu juist de essentie 
van het lidmaatschap. De drang om lid te zijn is zo groot dat het individu zijn vrijheid 
OPOFFERT. Er is dan geen sprake van vrijwillig volgen, het is .

Het individu tegenover de groep 
naar boven

Zygmunt Baum in de aanhef van Community, seeking safety in an insecure world: But there is 
a price to be paid for the privilege of being in a community. Community promises security but 
seems to deprive us of freedom, of the right to be ourselves. Security and freedom are two 
equally precious and coveted values which could be balanced to some degree, but hardly ever 
fully reconciled. The tension between security and freedom, and between community and 
individuality, is unlikely ever to be resolved. We cannot escape the dilemma but we can take 
stock of the opportunities and the dangers, and at least try to avoid repeating past errors. 
Ieder individu zit al of niet bewust met hetzelfde probleem: zijn communale aard en zijn 
individuele aard. Het is de spanning tuseen datgene wat het individu voelt, denkt, ervaart en 
beweegt en zijn plaats in de samenleving. Het duidelijkste voorbeeld van deze spanning kan de
lezer bij zichzelf ontwaren. Mocht dit niet voldoende duidelijk zijn dan is een goed voorbeeld 
van de intelligente mens die door omstandigheden die niet ter zake doende zijn, weinig 
opleiding heeft genoten en per slot van rekening zich in een nederige maatschappelijke positie 
bevindt. Zo iemand vindt het moeilijk zijn ervaringen en gevoel te delen met de mensen om 
hem heen. Een ander voorbeeld: de mens met psychische bijzonderheid, wellicht schade. 
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Omdat zijn psyche laten we zeggen soms anders functioneert dan die van de mensen om hem 
heen, zal hij isolement ervaren en de onmogelijkheid om uitdrukking te geven aan wat hem 
het meest beweegt. 
Vriendschap is een merkwaardig soort relatie, waarschijnlijk van alle tijden. Vrienden worden 
gevonden in de gemeenschap waarin men verkeert, liever: in de groepen van welke men lid is.
En in die groep vindt het individu een ander waarmee een speciale band wordt opgebouwd. 
Mijn veronderstelling is dat het bijzondere van deze bad is dat men in de gemeenschap 
anderen treft met wie men kan communiceren op zo een manier dat de individuele persoon 
zichtbaar wordt, aan bod komt. 

Een belangrijk kenmerk van deze tijd, laten we zeggen de laatste vijftig jaar, in ons deel van 
de wereld is het streven naar de opperste beleving van de individualiteit. Er wordt gesproken 
over de individualisering. Is het waar? Is het een verbetering? Wat is er aan de hand? 
Een voorbeeld van de individualisering ter illustratie is de opinie over de gedwongen bruiden, 
ook wel importbruiden genoemd. Nederlanders vinden het schandalig dat jonge meisjes in 
Turkije worden gedwongen te trouwen met Turkse in Nederland wonende mannen. Het is 
volledig in strijd met onze opvatting over het huwelijk. Het huwelijk is de bezegeling van de 
individuele liefde van een jonge man en een jonge vrouw. 
De Turkse families die deze huwelijken regelen, hebben een andere mening. Natuurlijk zijn de 
Turken, al of niet in Nederland wonend niet "slechter" dan Nederlanders. In die cultuur - 
althans, vermoed ik, in sommige delen van het platteland van Turkije - is het belang van het 
individu, van de jonge bruid, ondergeschikt aan het belang van de familie. De familie kan dus 
naar believen beslissen voor het individu, die zich bij die beslissing dient neer te leggen. Verzet
tegen een dergelijke beslissing zal als verwerpelijk worden beschouwd, een bewijs voor gebrek
aan loyaliteit. Het is een standpunt uit een ander sociaal stelsel, verwerpelijk binnen ons 
stelsel, het juiste standpunt binnen dat andere stelsel. Het schermen met absolute waarden 
betreffende de vrijheid van het individu getuigt slechts van minachting voor andere, ons niet 
vertrouwde of onbekende waardenstelsels. 

Wat is de individualisering? Laat ik het omschrijven als de neiging de opvattingen en 
gedragingen van het individu, van de eigen persoon hoger te achten dan voorheen. Het gevolg 
is dat de opvattingen en gedragingen van mensen verder uiteen kunnen waaieren, onderling 
steeds grotere afwijkingen kunnen vertonen. Individualisering heeft daarmee enorme 
maatschappelijke consequenties. 

Maar eerst kan men zich afvragen of de maatschappelijke ontwikkeling altijd en overal is 
gegaan in de richting van grotere individualisering. Is in de geschiedenis van China te 
onderscheiden of er perioden waren met toenemende dan wel afnemende individualiteit? Ik 
weet het niet. Tijdens Grote Sprong Voorwaarts van Mao Tse Tung werden mensen gedwongen 
zich te conformeren. De Romantiek is zeker een tijdperk geweest van individualisering. ..........
Ook de Renaissance. Toen kon het individu zich losweken van de heerschappij van de kerk. In 
de Middeleeuwen eiste de Roomskatholieke kerk dat individuen zich onthielden van het 
ontwikkelen van eigen opvatting. De oude Grieken waren toch ook individualisten? Perioden 
van individualisering lijken te zijn afgewisseld met perioden van collectivisering. 
Herman Hesse beschrijft prachtig een standpunt tegengesteld aan dat van onze tijd in Het 
Kralenspel. 
..... daar het vervagen van elke vorm van individualiteit, het zich zo volkomen mogelijk 
inpassen van het individu in de hiërarchie van leraren en geleerden immers een van de 
voornaamste principes van ons geestelijk leven is. 

Wat is eigenlijk de drijvende kracht achter de individualisering? Hoe zat het het met de 
individuele opvattingen van de jager/verzamelaar? Tijd voor een hypothese. Misschien is het 
beter te spreken van krachten die individualisering tegenhouden. In tijd van oorlog, van tekort,
van gevaar - en zo was het in de jager/verzamelaar tijden voortdurend - was en is de 
noodzaak van conformeren aan gemeenschappelijke doelstellingen veel groter. De soldaat 
moet zich aan het centrale gezag onderwerpen anders wordt de oorlog zeker verloren. In 
moeilijke tijden is individualisering onwenselijk. Misschien is de individualisering wel zo'n 

naar boven 83



sterke kracht omdat in de Westerse wereld de laatste halve eeuw veiligheid, gezondheid, 
zekerheid ongekend groot waren. Een rem op de individualisering was niet nodig. En dan werkt
de groep, de groepsmoraal, de groepsdruk op een omgekeerde manier. De groep "besluit" 
geheel onbewust dat de noodzaak individualisering tegen te houden minder groot is en de 
groepsleden gedragen zich dienovereenkomstig. 

Eigenlijk is bovenstaande niet origineel. In de piramide van Maslow staat zelfontplooiïng 
bovenin, boven meer basale behoeftes als veiligheid, gezondheid en voeding. De "lagere" 
behoeften moeten eerst vervuld worden, voordat naar vervulling van de hogere gestreefd 
wordt. Worden de lagere behoeftes bedreigd, dan is voor vervulling van de hogere behoeftes 
geen plaats. 

Maar nu de consequenties. Vijftig jaar geleden was het kind niet meer een weinig opgevoed 
persoon die eventueel met hardhandige middelen leren moest zich te conformeren. Nu moet 
het kind zich kunnen ontplooien, zich in vrijheid kunnen ontwikkelen. Het kind is goed en zal 
zelf beslissen hoe het zijn leven inricht. In plaats van het geven van opdrachten, instructies en 
correcties onderhandelt de ouder. Opvoedingsidealen zijn veranderd. Het gevolg is dat 
kinderen opgroeien met andere en onderling afwijkende opvattingen en gedragingen. Er is 
divergentie. Individuele kwaliteiten en mankementen treden sterker op de voorgrond. Er zijn 
plotseling een groeiend aantal ADHD-ers. Was mij de vrijheid vijftig jaar geleden vergund, dan 
was ik een ADHD-er geworden. 

De ontplooiïng heeft veel verdergaande consequenties, die ik op dit moment nog maar 
schimmig voor me zie. Meer mensen zijn in de gelegenheid de uiterst persoonlijke mix van 
eigen kwaliteiten te ontdekken, deze te ontwikkelen en te gebruiken. Dat betekent dat op alle 
mogelijke terreinen van wetenschap en kunst een explosie van originele gedachten, beelden, 
theoriën plaatsvindt. En dat leidt weer tot een zich razendsnel ontwikkelende maatschappij die 
mensen buiten geestelijke adem nauwelijks bij kunnen houden. De ontwikkeling van eigen 
kwaliteiten leidt ook tot een hogere intelligentie. De intelligentie was potentiëel aanwezig maar
kon zich niet ontwikkelen. De ontplooiïng leidt ook tot een uiteenwaaieren van meningen en 
inzichten. Mensen kunnen het zich permitteren opinies te vormen die afwijken van die binnen 
de eigen groep. Het zou wel eens de doodsteek van de democratie kunnen zijn. Op zeker 
moment zijn de meningen te sterk afwijkend om nog onder de paraplu van een politieke partij 
of van een religie te vallen. 

Groeiend individualisme is er dus maar de ware aard van de mens kan niet verloochend 
worden. Tegelijk treden groepsvormingsprocessen onweerstaanbaar op. Veel meer dan vroeger
tooit de mens zich met individuele meningen: "Ik vind ......" Maar het is schijn-individualiteit. 
De klederdracht zoals die van de Scheveningse en Zeeuwse vrouwen, zoals die van Marken en 
Voldendam, is vervangen door eigen smaak. Maar toch dragen op zeker moment veel, heel 
veel vrouwen laarzen, zomer en winter. De universitaire academicus en de journalist hebben 
geen das maar wel een jasje. In het Gooi wordt de sjaal geknoopt op Laga-wijze (dubbel om 
de nek, de twee losse einden door de lus). Dan tooien politici zich op zeker moment met een 
rode stropdas. En nu heb ik het nog alleen maar over de kledingmode. Spugen werd populair 
gemaakt door voetballers in de glorietijd van AJAX, en hoewel een strikt taboe voordien, 
overgenomen door millioenen jongens en mannen. Het lijkt nu weer minder populair te 
worden. Duizenden andere gedragingen, opinies en overwegingen, waarvan velen denken dat 
ze op een individuele beslissing berusten, zijn eigendom van het collectief. 

Het meest individualistische beroep is dat van de kunstenaar. Die streeft immers naar de 
meest individuele expressie van de meest individuele emotie. Maar toch conformeren alle 
kunstenaars zich aan hun tijd. Daarom kan er van Impressionisten, van Kubisten, van Magisch 
Realisme, enzovoorts gesproken worden. De meeste kunstenaars blijken dan toch naäpers te 
zijn, mensen die bij anderen de kunst afkijken. Een uitzondering vormen de grondleggers, en 
dat zijn dan meteen ook de besten van het tijdperk: Beethoven, Mondriaan. 

Voor individualisme is ruimte tijdens perioden van relatieve stabiliteit, veiligheid, welvaart. Het 
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aardige is dat zo'n periode van welvaart zoals we die nu kennen slechts mogelijk is ten gevolge
van sterke groepsprocessen. Het produceren van een auto of een tv-ontvanger is slechts 
mogelijk door een uiterst fijn afgestemde samenwerking van grote groepen mensen. 

Extreem individualisme is het individualisme van Chris McCandless, de jongeman die om 
volledig vrij te zijn naar Alaska vluchtte, een verhaal dat onder de titel Into the wild is 
verfilmd. De meeste mensen zijn niet zo consequent. Zij willen individualist zijn maar ook een 
goede plaats in één of meer groepen bezitten. De beste oplossing voor dit probleem is roem. 

De klokkenluider is een persoon die werkzaam binnen een organisatie overtredingen van de 
wet en/of de gangbare normen opmerkt en dat publiek maakt. De klokkenluider is een 
individualist.

De mening. 

Heb ik al aandacht besteed aan de lidmaatschapsdrang als menselijke eigenschap?

De onverbondenen 
naar boven

1 De man was succesvol in het bedrijfsleven en in zijn vrije tijd een bestuurder in de 
sportwereld met gezag. Beroemde sporters waren kind aan huis. Hij ging met pensioen en trok
zich uit het bestuursleven terug. Hij kwakkelde met zijn gezondheid. Nu ligt hij thuis dagen op 
de bank, depressief. Zijn vrouw kan niet meer met hem overweg. Regelmatig roept hij: “Als 
het je niet meer bevalt, gaan we scheiden.” Hij stond midden in het leven. Zijn mening was 
van belang, zijn agenda was vol, hij bepaalde de gang van zaken voor mensen rondom hem, 
hij was een man van gewicht. Hij vergaderde, hij belde of werd gebeld. hij werd bezocht, hij 
werd gevraagd, hij sprak toe, hij luisterde, hij adviseerde. Er is niets van over. Hij voelt zich 
nutteloos, het leven heeft geen zin meer. Het ontbreekt hem aan lidmaatschappen. 

2 Ze verhuisde met een matige gezondheid van de grote stad naar een kleine provincie plaats 
in een voor haar vreemde omgeving waar een dialect werd gesproken dat ze moeilijk kon 
verstaan. Ze verhuisde om dichter bij de kinderen te zijn. Maar de kinderen hadden weinig 
belangstelling. Ze was alleen. Ze ging alleen naar de dichtstbijzijnde stad winkelen. Ze ging 
alleen naar concerten. 
Ze ging alleen fietsen. Ze had kinderen en kleinkinderen die ze te weinig zag, ze had verre 
vrienden die te oud waren om ver te reizen, ze had kennissen in de flat waar ze woonde maar 
hun conversatie verveelde haar. Ze hield vol, maar ze was ongelukkig. Zo gleed ze langzaam 
de ouderdom in. 

3 Zijn moeder emigreerde uit Suriname met een ongeregeld stel kinderen van meerdere 
vaders naar Nederland. Ze kwam te wonen in een land dat haar nauwelijks accepteerde, ze 
was niet in staat een inkomen bij elkaar te schrapen, ze was een emotioneel wrak. Het huis 
stond bol van de agressie. Op zeker moment werd hij, een vrolijke brilliante tiener, uit huis 
geplaatst en bij een pleeggezin ondergebracht. Het culturele gat tussen deze provincialen en 
de chaos, brille en exotische gedachtengangen van de knul waren te groot. Opgewonden 
discussieerde hij over de zin van het leven tot ergernis van zijn pleegouders. Hij verdween, 
kwam bij andere gezinnen waar het ook mis ging, kwam op kamertraining, behaalde ondanks 
alles toch zijn vwo diploma en startte een studie natuurkunde. Ergens in dat traject ging het 
mis. Iedereen beschouwde hem als een exotisch dier. Hij gedroeg zich als een clown, was altijd
vrolijk en bereid tot een discussie met iedereen die hij tegenkwam. Maar hij werd niet serieus 
genomen. Opeens was er toch dat prachtige meisje die met hem verder wilde. Eenmaal 
samenwonend kreeg ze last van de chaos en ouders die haar waarschuwden voor deze 
buitenstaander. Ze verbrak de relatie en brak daarbij hem. Met moeite studeerde hij toch af. 
Maar bij de eerste baantjes ging het mis. Ook daar werd hij niet begrepen en zijn achterdocht 
veranderde in achtervolgingswanen. Het eindigde met schizofrenie. Nooit in zijn leven had hij 
een omgeving gevonden waar hij zich kon inpassen, waar hij thuis was, waar hij werd gekend 
en begrepen. 
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4 De brilliante pas afgestudeerde architect kwam uit India om in Delft te promoveren. Hij zag 
er prachtig uit met fonkelende bruine ogen en een volle korte baard. In lispelend Engels 
spreidde hij Oosterse wijsheden rond die zijn meestal jongere medestudenten met stomheid 
sloegen. Zijn diploma werd echter niet zomaar erkend. Hij moest alsnog zijn bekwaamheden 
aantonen, afstuderen Dat was met zijn gebrekkige Nederlands in die jaren, decennia terug, 
een zware gang. Een jonge vrouw die droomde van India en zich al Indiaas kleedde was een 
vanzelfsprekende partner tot ze na twee kinderen ontdekten dat de werkelijkheid verschilt van 
dromen. Tenslotte studeerde hij af met een ontwerp voor een nieuwe stad in het Groene Hart. 
Zoetermeer zoals het nu is, bestond nog niet. Maar hij had een onherstelbare breuk met zijn 
familie veroorzaakt, een partner voor hem was immers in zijn thuisland al geselecteerd. 
Gescheiden van zijn vrouw en wegens zijn gebrekkige Nederlands, buitenissige verschijning en
ietwat gezwollen ideeën nie in staat werk te vinden, sloot hij zich op in een flatje in Rotterdam 
Zuid. Daar vegeteerde hij nog decennia. Hij was alleen. 

5 Het gezin waarin hij opgroeide was vol duistere onbespreekbare geheimen uit het verleden. 
Hij leerde te zwijgen. Lang bleef de gevoelige jongeman eenzaam maar met zijn vriendelijke 
aard verwierf hij zich een gerespecteerde plek in de jeugdzorg. Zijn jonge vriendin zag op 
tegen die vriendelijke, geheimzinnige man en trouwde hem. Jaren later raakte hij zijn baan 
kwijt en werd machteloos huisman. Zijn magie verdween. Zijn vrouw wenste kinderen die hij 
niet wilde. Een afschuwelijke scheiding was de aanloop naar het afscheid van het leven dat hij 
nam. 

6 De jongen ziet er prachtig maar somber uit. Het is een jongen van vijftien waarin zich het lijf
van de man al laat onderscheiden. Hij is arm en woont in een arm land. Op het T-shirt dat hij 
draagt, via een lange weg uit een ver rijk land hier aangeland, staat “I am a professional 
hugger.” Het kan niet ironischer. De jongen is doof. Op school, op de dovenschool waar hij door
de weeks naar toe gaat, kan hij in gebarentaal praten met leraren en andere leerlingen. Maar 
er zijn maar weinig jongens en meisjes van zijn leeftijd. Thuis kan hij geen woord met zijn 
moeder wisselen. Zij beheerst geen gebarentaal, hij heeft niet leren liplezen. Leeftijdgenoten 
dulden hem niet bij het voetballen. Hij is uitgestoten. Hij leeft alleen in een stille wereld. 

7 Hij is een stotteraar. Nee, hij stottert niet meer. Hij kreeg in de klas geen beurt om te 
voorkomen dat hij zich moest schamen en alle omstanders in de schaamte mee zou trekken. 
Hij kreeg ook buiten de klas nooit een beurt. Dus bleef hij een leven lang alleen. Ik zie hem 
door de stad dwalen in onverzorgde kleren, zwerverskleren.

8 Ik hoor er niet bij
Een droom maakt het me duidelijk en werpt me terug in de tijd. Het begon met mijn 
(pre)puberteit in de tweede klas van de middelbare school en het epidemisch tot het eind van 
mijn studietijd, het gevoel: ik hoor er niet bij. Het was een afschuwelijk gevoel. Dat weet ik 
weer door de droom. Het voelde als toen. Het is niet van belang waarom indertijd dat gevoel 
ontstond, of dit te maken had met aanleg, een gevoel dat veel adolescenten kennen, een 
resultaat van de opvoeding. Nu tracht ik op de staart van dit gevoel te trappen om het te 
kunnen omschrijven. Het was het gevoel, voor langere tijd aanhoudende, dat mijn bestaan 
voor geen enkel mens van enig belang was. Tegelijk haatte ik iedereen en had ik daarom geen 
enkele aanvechting me aan te sluiten, op te dringen, te volgen. 
Het is overgegaan, grotendeels overgegaan. Maar de angst is er nog. Dat het weer gebeurd.

9 De NRC van 19/6/2016 bevat een artikel over Omar Mateen, de Amerikaan van Afghaanse 
afkomst die in een homobar in de stad Orlando 49 mensen dood schoot. Hier zijn enkele 
citaten. De geciteerde Spaaij is een lone-wolf expert.

Wie was Omar Mateen, de 29-jarige man die de grootste terreurdaad op Amerikaanse bodem 
sinds 11 september 2001 pleegde? 
…...
Omar Mateen vertoont de trekken van een klassieke ‘lone wolf’, een min of meer alleen 
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geradicaliseerde terrorist die uit eigen beweging tot actie overgaat. En de lone wolf, zegt 
Spaaij, „is een primair Amerikaans fenomeen”. Niet alleen wie hij was, maar ook hoe hij als 
terrorist handelde, maakt hem volgens Spaaij een direct product van het land waar hij 
geboren is, en opgroeide. 
…........
Als terrorist, zegt Spaaij, gedroeg Mateen zich bijna volgens het boekje. „Veel van wat hij 
deed, past naadloos op het patroon van de lone wolf. Het zijn mensen in een fysiek isolement, 
die hun ideologische inspiratie eerder online vinden dan in een fysiek netwerk van 
geestverwanten. Tegelijkertijd heeft de lone wolf het idee deel uit te maken van iets groters, 
dat betekenis geeft aan zijn terreurdaad .” 
…....
„Een lone wolf heeft zelden één motief, meestal is het een combinatie van politieke 
denkbeelden en persoonlijke grieven. Een persoonlijke gebeurtenis, het verlies van een baan 
bijvoorbeeld, kan de radicalisering versnellen. Een lone wolf heeft de neiging de schuld van het
probleem extern neer te leggen, bij de maatschappij die niet deugt, bij het leger, bij 
homoseksuelen.” Omar Mateen koos voor een typisch Amerikaanse manier van terrorisme, 
zegt Spaaij. Nergens komen lone wolf-aanvallen zo veel voor als in de VS. „Dat komt deels 
door de omstandigheden. Vuurwapens zijn eenvoudig te kopen. Ook Mateen kon probleemloos
aan zijn vuurwapens en munitie komen.” 
…....
Er ligt ook een culturele oorzaak ten grondslag aan het grote aantal Amerikaanse lone wolves. 
Amerika is sterk geïndividualiseerd. Wie zich terug wil trekken uit de samenleving, krijgt alle 
gelegenheid. Er is een bloeiende off the grid-beweging, die zelfvoorzienendheid predikt. Er zijn
libertairen, die zich afkeren van de overheid. In het uitgestrekte land vind je overal 
trailerparken, waar mensen wonen die niet of nauwelijks contact hebben met de buitenwereld.
De mythe van de eenzame cowboy inspireert veel Amerikanen nog altijd. Dat individualisme 
heeft Omar Mateen overgenomen. 
….......
(De stadgenoten van de terrorist) zien Omar Mateen niet als iemand van buiten, die de 
Amerikaanse idylle verstoorde. Hij was een van ons, zeggen ze. Maar dat idee biedt geen 
troost, het voedt juist de angst. Oma Kathy Wicks, die dichtbij het appartement van Mateen 
woont, zegt: „Hij was een Amerikaan, hij woonde hier zijn leven lang. Ik heb wel geleerd dat 
mensen om je heen niet te vertrouwen zijn. Iedereen kan je kwaad doen. Er is maar één 
persoon voor nodig. Dat kan je buurman zijn.”

Beatrijs Ritsema in NRC/Handelsblad van 30/10/2009: 
Zowel Bentall als Verhaeghe meent dat sociale ontwrichting (problemen op het gebied van 
groepslidmaatschap en identiteit) het grootste risico vormt voor geestelijke gezondheid. Erbij 
horen of niet erbij horen, daar draait het om. Verhaeghe, de psychoanalyticus, signaleert de 
opkomst van een nieuw anonymaat; mensen die geen deel uitmaken van een richtinggevende 
stabiele groep. Instituties als gezin, familie, kerk, school boden hun leden traditioneel een 
kader en legden zelfbeheersingsnormen op voor levensterreinen als hygiëne, eten, drinken, 
erotiek en genot in het algemeen. In deze hedonistische, geliberaliseerde maatschappij is het 
principe van deugd omwille van de deugd vervangen door het minimale voorschrift om geen 
anderen te schaden, terwijl er hooguit beperkingen gelden qua financiën en gezondheid. Het 
gevolg van deze giftige cocktail van moreel en cultureel relativisme is patiënten met een 
psychische leegte daar waar een identiteit zou moeten zijn. Tegelijk doet zich een epidemie 
voor van nieuwe aandoeningen, zoals persoonlijkheidsstoornissen, oppositioneel-opstandige 
stoornissen, somatisering, promiscue, agressieve, automutilerende borderliners die lijden 
onder eetstoornissen, verslavingen en traumas in het verleden. Waar angsten, hallucinaties en
wanen onder het psychische domein ressorteren, is bij deze nieuwe symptomen opmerkelijk 
dat ze met het lichaam en gedrag te maken hebben. Met een lelijk neologisme noemt 
Verhaeghe deze verzameling actuaalpathologie, waar gedragspathologie de lading duidelijker 
dekt. Alle syndromen krijgen een plaats in de DSM en voor alle lijders ligt medicatie klaar. 

De familie
naar boven
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De familie is heel lang de groep mensen 
geweest die voor het individu de enige 
bekenden waren. Buiten de familie had de 
individuele jager/verzamelaar waarschijnlijk 
geen of heel weinig contacten. In 
verbijsterend snel tempo lijkt het begrip 
“familie” te verdwijnen uit de maatschappij. 
Vroeger hier, en nog steeds op veel plaatsen 
in de wereld, leven drie generaties bij elkaar 
met behalve het echtpaar van de middelste 
generatie broers en zussen of nog een 
echtpaar, de extended family. Deze eenheid, 
de bij elkaar wonende extended family, is 
meer dan welke groepsstructuur dan ook, 
sterk verwant aan de prehistorische groep van
jagers/verzamelaars. 
In de prehistorie was dit de groep die de 
cultuur droeg, de plek waar de cultuur werd 
doorgegeven, de plaats waar de moraal (zie 
de paragraaf Moraal) werd geleerd, waar de 
regels van empathie, samen delen, 
samenwerken, bezitsloosheid, enzovoorts 
golden. Wij zijn er op gebouwd om de tijd in 
juist dergelijk groepsverband door te brengen.
Kerngezinnen zijn wijdverspreid in het Westen
maar buiten de Westerse wereld worden de 
sociale functies vaak vervuld door de 
extended families. Kottak (Cultural 
Anthropology, appreciating cultural diversity) 
noemt de Bosnische zadruga, een extended 
family type waar, net als bij ons kerngezin, 
bezit werd gedeeld.

Evans-Pritchard schreef over zijn 
antropologisch onderzoek aan de Nuer in de 
Zuid-Sudan een beroemde studie. Hier een 
citaat:
Scarcity of food at times and the narrow 
margin that for most of the year divides 
sufficiency from famine cause a high degree 
of interdependence among members of the 
smaller local groups, which may be said have 
a common stock of food.Although each 
household owns its own food, does its own 
cooking. and provides independently for the 
needs of its members, men, and much less, 
women and children, eat in one another’s 
homes to such an extent that, looked at from 
outside, the whole community is seen to be 
partaking of a joint supply. Rules of hospitality
and conventions about the division of meat 
and fish lead to a far wider sharing of food 
than a bare statement of the principles of 
ownership would suggest. Young men eat all 
byres (veestal) in the vicinity; every 
household gives beer parties which their 
neighbours and kinsmen attend; the same 
people are given food and beer at the co-
operative work parties that assist in any 
difficult and laborious task; in camps it is 
considered correct for men to visit the 
windscreens of their friends to drink milk, and 
a special gourd (kalebas) of sour milk is ept 
for guests;people assist one another when 
there is a shortage of milk and grain; and so 
forth.

Het gezin, de nuclear family, ouders plus kinderen, is nog steeds de plaats waar de 
prehistorische moraal of wat daarvan over is, wordt beoefend en ook de plaats waar deze 
regels worden aangeleerd. Met de prehistorische moraal bedoel ik de moraal van de jager-
verzamelaar. De ons bekende jager/verzamelaars-gemeenschappen hebben dikwijls sterk 
afwijkende leefwijzen en dus ook sterk afwijkende moraal-systemen. Maar die moraal-
systemen zijn allemaal gebaseerd op de genetische aangelegde “grondstof” voor een moraal 
en zullen dus overeenkomsten vertonen. Ik noem deze moraal de basismoraal. Met deze 
basismoraal gaat het kind de wereld in en deze moraal levert aanknopingspunten bij de 
omgang met mensen buiten de eigen kring. Ik denk dat de basismoraal de volgende 
kenmerken heeft:
• een bewustzijn van we-ness (Tomasello), het vermogen om zichzelf te zien als 
onderdeel van een groep: wij, het gezin, of de familie.
• respect voor de ouderen, de ouders stellen de regels, die zij weer van hun ouders 
hebben geleerd.
• slechts in heel beperkte mate privé bezit, er zijn geen transacties over zaken als 
voedsel, huisvesting en andere directe levensbehoeften binnen de familie of het gezin.
• Onvoorwaardelijkheid. Er is onvoorwaardelijke loyaliteit tegenover leden van de eigen 
groep. De relatie met leden van de eigen groep afbreken is zo goed als onmogelijk. (Als de 
jager/verzamelaar geen mensen kent buiten de eigen groep, betekent breken met de eigen 
groep de dood.) De onvoorwaardelijkheid betekent dat juist bij conflicten niet gebroken wordt.

Van Kottak leer ik het volgende. Although it is still something of an ideal in our culture, the 
nuclear family (mother, father and biological children) now accounts for fewer than one-fourth 
of all American households.
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Enkele cijfers van Kottak: 1970 2010
aantal personen per huishouden 3,1 2,6
echtparen met kinderen 40% 21%
alleenstaanden 17% 27%
alleenstaande moeder met kinderen 5% 11%
alleenstaande vader met kinderen 0% 3%

De gezinnen worden steeds 
kleiner. Het gezin, nog niet 
zolang de hoeksteen van de 
samenleving genoemd, is als 
zoveel culturele verschijnselen 
een verschijnsel dat slechts een
beperkte levensduur blijkt te 
hebben, al is die levensduur 
meer dan een leven lang. In 
2004 is de gezinsgrootte in 
Nederland gedaald tot minder 
dan 2,4 personen. Dat betekent
dat veel kinderen opgroeien als 
enig kind en/of als kind in een 
één-ouder gezin. De 
maatschappelijke situatie is dan
dramatisch verschillend van die 
van de jager/verzamelaar maar
ook van die van opgroeiende 
kinderen vóór de Verlichting. 
Het moderne kind heeft weinig 
intimi en weinig goede 
bekenden, weinig naasten zou 
men kunnen zeggen. Dat kan 
niet anders dan a priori 
gevoelens van onveiligheid met 
zich brengen.
Ik denk dat de moraal van het 
kerngezin nog steeds grote 
verwantschap vertoont met dat 
van de extended family 
jager/verzamelaars. Maar groeit
een kind alleen op in een één 
ouder-gezin,  dan, ben ik bang, 
zijn er te weinig condities om 
de vorming van de basismoraal 

Een bijzondere situatie doet zich voort van het gezin wonend 
in een gebied met een afwijkende cultuur, zoals de 
arbeidsmigranten uit Marokko en Turkije. Het kind leert de 
moraal van de ouders maar ontmoet buitenshuis een 
afwijkende moraal. In deze onzekere situatie is nauwelijks de
keuze voor een goede middenweg. Dus is er, juist bij de 
slimmen, de kans van assimilatie met de cultuur buitenshuis 
en de bijbehorende moraal. Het kan een breuk met de 
ouders veroorzaken. Ook het tegendeel is mogelijk: een 
keuze voor radicaal conservatisme. Zo is te begrijpen dat er 
jihadisten ontstaan.
Ernstiger nog zijn de problemen die adoptiekinderen kunnen 
ondervinden. Ik citeer van logadoptie.nl: 
“Bij kinderen die afgestaan zijn door hun biologische moeder 
ontstaat vaak een oertrauma, daardoor zijn ze aan het 
'overleven'. Het is voor veel geadopteerden van levensbelang
om de macht over hun eigen leven te houden. Ze 
observeren, taxeren en manipuleren om dat te kunnen 
bereiken, ze zijn dan ook moeilijk te beïnvloeden. Een gevolg
is dat deze kinderen vaak moeite hebben met het leven in de
intimiteit van een gezin, in vriendschappen, later ook in 
relaties en daarna zelfs moeite hebben om een relatie aan te 
gaan met hun eigen kinderen. Deze nauwe affectieve banden
kunnen voor hen erg knellend of zelfs verstikkend werken.
Welke problemen kunnen zich in een adoptiegezin voor 
doen?
Bij het kind
- Geen verschil voelen tussen ouders en vreemden
- Boosheid en agressief gedrag of lusteloosheid en depressief
gedrag
- Geen gewetensontwikkeling; het liegt en steelt
- Zwart/wit denken; ziet mensen vaak als helemaal goed of 
helemaal slecht
- Geweld tegen ouders en/of partner
- Psychiatrische ziektes
- Moeilijk op eigen benen kunnen staan
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te waarborgen.  Vroeger werd 
al gepraat over het wat 
uitzonderlijke gedrag van een 
“enig kind”. 

- Eenzaamheid door angst om relaties aan te gaan.”
Ik denk dat er nauwelijks sterker bewijs is voor de functie 
van lidmaatschap.

Individualisme staat tegenover onvoorwaardelijkheid, schreef ik eerder. Het kind alleen 
opgroeiend met één ouder krijgt een wel erg dunne vorming in de gedachte van de 
onvoorwaardelijkheid. Hij zal zich later als een vis in het water voelen in een tit-for-tat 
samenleving. Maar heeft te weinig morele ervaring voor onvoorwaardelijke relaties op grote 
schaal.

Verhaeghe in Autoriteit:
In de naweeën van de Tweede Wereldoorlog kreeg autoriteit een heel negatieve bijklank... 
Autoriteit was slecht, leve de vrijheid, ook thuis en op school... Het besef dat autoriteit in 
opvoeding en onderwijs zonder meer noodzakelijk is, was nog niet doorgedrongen... Het idee 
dat enthousiast aanmoedigen volstaat om gewenst gedrag te produceren, blijkt in de praktijk 
niet te kloppen. Paradoxaal genoeg levert deze aanpak vaak kinderen op met een laag 
zelfbeeld en een verhoogde kans op problemen. Opvoeden is eisen stellen. Waarmee we bij 
een probleem van onze tijd belanden: de groeiende groep onhandelbare kinderen, thuis en op 
school. Het heikele punt is discipline, of liever het gebrek eraan, ook in 'gewone' gezinnen en 
op 'gewone' scholen, variërend van leerlingen die weigeren mee te werken in de klas tot 
spijbelen, van het pesten van andere kinderen èn leerkrachten tot regelrecht antisociaal 
gedrag, agressie tegen de leerkracht incluis.

Dit lezend is ook een andere opvatting mogelijk. Het gezin, vroeger de familie (of het dorp that
you need to raise a child) moet het kind een plaats in het gezin en de samenleving geven. Het 
zal geheel onbewust het kind duidelijk maken dat het lid wordt van gemeenschappen waar 
heel specifieke regels gelden. Het bejubelde individualisme is daarbij een sta in de weg. Dat 
veronderstelt immers dat mensen keuzevrijheid hebben. Dat is feitelijk niet het geval. Het 
eigen gedrag is nauwelijks beïnvloedbaar maar wordt voor een groot deel gedicteerd door de 
opvoeding.

Verhaeghe: Dat ouders de belangrijkste opvoeders zijn en blijven, is duidelijk. Tegelijk leven 
we in een maatschappij waar ouders steeds minder tijd kunnen doorbrengen methun kinderen,
en waarbij kinderen al heel vroeg opgevoed worden door een min of meer onderling 
verbonden groep mensen: familieleden, maar ook kinderverzorgsters, buren, iedereen in het 
onderwijs, voor- en naschoolse opvang, de sportclub, en vergeet de buschauffeur niet. In 
plaats daar ach en wee over te roepen, kunnen we deze realiteit beter bewust aangrijpen als 
bron van een nieuwe autoriteit. En dan verwijst hij naar de Israëlische hoogleraar Haim Omer, 
die al deze mensen als een bewust collectief wil laten opereren. Het gaat niet om een gesloten 
groep, wel om een bewust samengestelde verzameling … De autoriteit die daarbij hoort, komt 
niet vanuit een superouder of superleerkracht, maar is verspreid over verschillende mensen. 
De dwang die ervan uitgaat, heeft alles te maken met sociale druk en sociale controle.
Het is eigenlijk een vanzelf sprekend idee om op deze wijze het dorp (to raise a child) te 
vervangen. Het is ook een ietwat utopische gedachte. Ook wordt hier bij voorbaat aangenomen
dat de zo gevormde groep beschikt over de gewenste moraal. Belangrijker nog is dat de 
ouders zelf dikwijls niet in staat zijn de juiste mensen te vinden.

Alain de Botton schrijft in Meer denken over seks 
Het feit dat onze romantische, seksuele en op een gezinsleven gerichte kanten los van elkaar 
bestaan of zelfs onverenigbaar zijn, werd altijd beschouwd als iets onontkoombaars, waar we 
ons niet al te druk over hoeven te maken, totdat halverwege de achttiende eeuw in de 
welvarender landen van Europa bij een bepaald deel van de samenleving een opmerkelijk 
nieuw ideaal ontstond: voortaan kon het niet meer zo zijn dat echtelieden elkaar slechts 
verdroegen vanwege de kinderen, maar moesten ze het in plaats daarvan als hun plicht zien 
hevige liefde en begeerte voor elkaar te koesteren. Het was de bedoeling dat hun relatie de 
romantische energie van de troubadours paarde aan de onstuimigheid van de libertijnen. En zo
raakte de wereld vertrouwd met de onweerstaanbare opvatting dat onze dringendste 
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behoeften allemaal tegelijk kunnen worden bevredigd, met de hulp van slechts één ander...... 
Door het burgerlijke ideaal kwam er een taboe op allerlei gebreken en vormen van gedrag die 
voorheen misschien niet helemaal waren genegeerd, maar in elk geval niet automatisch een 
reden vormden om een huwelijk te beëindigen of een gezin uit elkaar te doen vallen. Een 
minder dan lauwe vriendschap tussen echtelieden, overspel, impotentie: het woog nu opeens 
allemaal veel zwaarder..... Emma en Anna (de hoofdpersonen in Madame Bovary en Anna 
Karenina) zitten opgesloten in financieel comfortabele maar liefdeloze huwelijken die in 
vroeger tijden reden tot afgunst en vreugde zouden zijn geweest, maar nu onverdraaglijk 
lijken. Ondertussen leven ze in een burgerlijke wereld die geen begrip kan opbrengen voor hun
poging een buitenechtelijke affaire te beginnen. Hun uiteindelijke zelfmoord illustreert hoe 
onverenigbaar de verschillende aspecten van dit nieuwe liefdesmodel zijn. 
Het burgerlijke ideaal is niet alleen maar een illusie. Een enkel huwelijk weet de drie ideale 
bestanddelen voor de ultieme levensvervulling - de romantische, erotische en op het 
gezinsleven gerichte behoeften - perfect te combineren en zal daardoor nooit te maken krijgen
met overspel. We kunnen niet beweren, zoals cynici soms wel doen, dat een gelukkig huwelijk 
een mythe is. De werkelijkheid is oneindig veel aanlokkelijker: een gelukkig huwelijk is een 
mogelijkheid, zij het een bijzonder onwaarschijnlijke. 

Zo werkt het dus. Daar zitten de lezers van dit stukje, precies de mensen waar dit op van 
toepassing is, te kijken. Ze zijn onderdeel van de cultuur die dit huwelijksmodel heeft 
geconstrueerd. Die cultuur is bijna letterlijk met de paplepel ingegoten en dus kunnen zij er 
niet aan ontkomen zich aan de regels te onderwerpen. En doen zij dat niet, proberen zij niet 
alle aspecten, de romantiek, de seks en het gezinsleven, met één persoon te beleven, dan is er
schuldgevoel. De groep, de cultuurgenoten, belast het individu met het geweten dat hem 
vertelt hoe hij zich dient te gedragen. De plek waar de cultuur wordt aangeleerd is die van het 
gezin, de ouders zijn de leermeester. En daarom is het gezin de hoeksteen van de 
samenleving. Nee, het gezin is de hoeksteen van die samenleving die dit huwelijksmodel als 
het enig juiste aanvaardt. 
Ondertussen verandert in de loop van de tijd razendsnel en verschilt van plaats tot plaats. Ik 
geef enkele voorbeelden van variaties op de huwelijksmoraal. 
De Engelse moraal wijkt iets af van de Nederlandse. De plicht van de man om aandacht en tijd 
aan het gezin te schenken is in Engeland minder groot. Een Engelsman ondervindt minder 
schuld of verwijt als hij te laat van het café thuis komt dan de Nederlander. 
De groten en machtigen der aarde, de kunstenaars en de rijken mogen de regels overtreden. 
Mitterand, Prins Bernard, Picasso en Berlusconi kunnen of konden zich gedrag permitteren wat 
we van de buurman onacceptabel zouden vinden. Promiscuïteit, voor de eenvoudige in de 
20ste eeuw geboren Nederlandse burger een schande, wordt bij deze belangrijke mensen bijna
als normaal beschouwd.
De komst van zovele buitenlanders naar Nederland confronteert de Nederlanders met de sterk 
afwijkende opvattingen elders. In de traditionele Turkse samenleving (en daar niet alleen) is 
het huwelijk behalve een verbintenis tussen personen er ook één tussen families. Andere 
familieleden dragen bij aan het handhaven van de regels binnen het huwelijk. Eerwraak is een 
logisch uitvloeisel van deze moraal. Hierbij kan de familie zich verplicht voelen de vrouw in de 
familie die ongewenst sexueel contact buiten de familie heeft gehad te doden. Wikipedia meldt 
het bestaan van eerwraak in Afghanistan, Egypte, Irak, Iran, Israël, Jordanië, Pakistan, India, Syrië, 
Tsjetsjenië, Turkije, Italië, Georgië en Saoedisch Schiereiland.
In vele culturen worden volwassen vrouwen verplicht ofwel verwacht een hoofddoek of sluier te
dragen. Sinds het begin van deze eeuw zijn Nederlanders vertrouwd met de termen niqaab, 
burka en chador. Ik kan het gebruik alleen maar begrijpen als een methode om de huwelijkse 
staat te beschermen. Met gesluierde vrouwen zullen mannen minder gauw contact zoeken voor
een sexuele relatie. De alles bedekkende burka maakt het onmogelijk om zelfs maar een 
vermoeden te hebben van leeftijd en uiterlijk van de vrouw. 

Sarah Blaffer Hrdy schrijft in Het Kind heeft vele moeders 
Het verdwijnen van vaders is niet zomaar een recent gevolg van kapitalisme, globalisering of 
kolonialisme. Toen Frank Marlowe vraaggesprekken voerde met de Hadza die nog altijd als 
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jager-verzamelaars leven, ontdekte hij dat maar 36% van de kinderen hun vader als 
groepsgenoot had. Een halfrond verderop, bij de Yanomamö in verre uithoeken van Venezuela 
en Brazilië, was de kans dat een tienjarige met zowel vader als moeder in de zelfde groep 
leefde, een derde, terwijl de kans dat een Centraal-Afrikaanse Aka tussen elf en vijftien jaar 
nog beide biologische ouders om zich heen had zo'n 58 procent was. En wee de Onge-
verzamelaars van de Andamanen: de elf- tot vijftienjarigen in het betrokken onderzoek waren 
allemaal beide biologische ouders kwijt. 

Van de site Childtrends :
Children born to unmarried mothers are more likely to grow up in a single-parent household, 
experience instable living arrangements, live in poverty, and have socio-emotional problems. 
As these children reach adolescence, they are more likely to have low educational attainment, 
engage in sex at a younger age, and have a birth outside of marriage. As young adults, 
children born outside of marriage are more likely to be idle (neither in school nor employed), 
have lower occupational status and income, and have more troubled marriages and more 
divorces than those born to married parents.
Women who give birth outside of marriage tend to be more disadvantaged than their married 
counterparts, both before and after the birth. Unmarried mothers generally have lower 
incomes, lower education levels, and are more likely to be dependent on welfare assistance 
compared with married mothers. Women who have a nonmarital birth also tend to fare worse 
than childless single women; for example, they have reduced marriage prospects compared 
with single women without children.
A majority of unmarried births now occur to cohabiting parents. Between 2006 and 2010, 58 
percent of unmarried births were to cohabiting parents: in 2002, the proportion was 40 
percent. Children born to cohabiting parents are more likely to see their parents eventually 
marry than are those born to non-co-residential parents. Nevertheless, children born to 
cohabiting parents experience higher levels of socioeconomic disadvantage, and fare worse 
across a range of behavioral and emotional outcomes than those born to married parents.

De Abilene paradox 
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Op een hete namiddag tijdens 
een bezoek aan de 
schoonfamilie in Coleman, 
Texas is de familie comfortabel
domino aan het spelen op de 
veranda, totdat Woudloper, de 
schoonvader een voorstel doet 
om naar Abilene [85 kilometer 
naar het noorden] te rijden 
voor het avondeten. Eve, de 
vrouw zegt beleefd: "Klinkt als 
een geweldig idee." 

Misschien werd het eten genuttigd bij Grandy's.
Haar man Philip voelt zich bezwaard want de rit is lang en heet, maar denkt dat zijn voorkeur 
ingaat tegen de wens van de groep en zegt: "Klinkt als een goed idee, ik hoop maar dat je 
moeder geen bezwaar heeft, Eve." Annabel, de schoonmoeder zegt vervolgens: "Natuurlijk wil 
ik gaan. Ik ben in lange tijd niet in Abilene geweest." 

De rit is warm, stoffig, en lang. Wanneer ze aankomen bij de cafetaria, is het eten net zo 
slecht als de rit. Ze komen vier uur later weer thuis, uitgeput. 

Een van hen zegt formeel, "Het was toch wel een fantastische reis, of niet?" Annabel, de 
schoonmoeder antwoord: "Eigenlijk, was ik liever thuis gebleven, maar ik ging mee, omdat de 
andere drie zo enthousiast waren". De man Philip zegt: "Ik voelde me al bezwaard om te 
gaan, ik ging alleen mee om jullie een plezier te doen." Eve antwoordt: "Ik ging mee omdat 
Woudloper het vroeg, zelf was ik nooit zo gek geweest om in deze hitte een rit te gaan 
maken." Waarop Woudloper vertelt dat hij het bedacht had omdat hij dacht dat de anderen 
verveeld waren. 

De groep wordt stil, perplex dat ze samen besloten hadden om een trip te maken die geen van
hen wilde. Zij hadden elk liever comfortabel op de veranda gezeten, maar gaven dit niet toe 
toen ze nog de tijd hadden om van de middag te genieten. Tekst van Wikipedia

Management expert Jerrey B. Harvey schreef deze anecdote. Het illustreert hoe 
groepsprocessen tot resultaten kunnen leiden die geen van de groepsleden zich wenst. Het is 
de kracht van het individu om zich te conformeren aan de groep en daarbij eigen opvattingen 
terzijde te schuiven, die hier een valkuil wordt. Als alle groepsleden de eigen opvatting 
veronachtzamen kan het groepsbesluit niet overeenkomen met de groepswens. De Abilene 
paradox illustreert het dilemma van de individualiteit in de groep. Autoritaire groepen, groepen
met een dominante leider, hebben dit probleem veel minder. De dominante leider drukt zijn 
mening door, de andere groepsleden volgen. 

Etniciteit 
naar boven

Zijn er geen rassen? Van internet pluk ik deze tekst:
In de biologie is een ras een groep individuen met een bepaalde genetische eigenschap. Men 
springt echter nogal onzorgvuldig met deze term om. Vaak onderscheidt men rassen zonder 
dat er sprake is van genetische verschillen. Zijn de kenmerken erfelijk en heeft de groep met 
deze kenmerken een eigen verspreidingsgebied, dan kan men beter spreken van 'ondersoort' 
(subspecies). Een ondersoort zou een eigen soort zijn, als hij niet op plaatsen waar hij andere 
subspecies van dezelfde soort ontmoet, met deze zou hybridiseren. Omdat de term 'ras' niet 
duidelijk gedefinieerd is, er verschillende dingen onder verstaan worden en er dus gemakkelijk
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misverstand over ontstaan kan, wordt hij in de biologie zo veel mogelijk vermeden.
En elders:
Vaak komt een soort in een dermate groot verspreidingsgebied voor dat soortgenoten in 
geheel verschillende omstandigheden voorkomen. …. Die verschillende omstandigheden leiden 
daarom tot een verschillende natuurlijke selectie, en aldus tot genetisch, morfologisch en/of 
gedragsmatig goed van elkaar te onderscheiden ondersoorten. Die ondersoorten blijven 
echter soortgenoten zolang ze met de directe buren blijven kruisen en aldus met elkaar in 
verbinding blijven staan. Aldus blijven ze ook voldoende overeenkomstig. Een ras is een 
ondersoort die is ontstaan als gevolg van selectie door de mens.
Dus er zijn geen menselijke rassen. En Hitler deed pogingen om middels selectie te komen tot 
een Germaanse ondersoort. Zo moet ik het begrijpen. 
Op de website van het US Census Bureau staat: The Census Bureau collects race data 
according to U.S. Office of Management and Budget guidelines, and these data are based on 
self-identification. People may choose to report more than one race group. People of any race 
may be of any ethnic origin. Het bureau onderscheidt in classifying written responses to the 
race question ..... White, Black or African American, American Indian or Alaska Native, Asian, 
Native Hawaiian or Other Pacific Islander. Ik denk dat de overheid wil zeggen: “Als je denkt dat
je van een bepaald ras bent, dan vinden wij dat ok.” Die opvatting leidt natuurlijk tot 
bijvoorbeeld rassendiscriminatie, gegeven de neiging de “eigen” groep, het eigen ras in dit 
geval, te bevoordelen. 

Toch denk ik dat er bij de Afrikaanse bevolking bezuiden de evenaar in ieder geval tot recent 
sprake was van één of meerdere ondersoorten. Als de bevolking van een uitgestrekt gebied in 
Afrika een pertinent ander voorkomen heeft dan de bevolking van een groot gebied in China 
(denk aan 100 of 200 jaar geleden!) dan kan toch biologisch van ondersoorten worden 
gesproken. Zeker zijn in de Verenigde Staten de “Afro-americans” geen ondersoort als men 
bedenkt dat daar de “one drop rule”, één druppel zwart bloed (bij een voorouder) maakt je 
behorend tot de zwarten, is daar echt geen sprake van ondersoorten. Het is meer 
waarschijnlijk dat volgens deze one drop rule alle Amerikanen (behalve recente immigranten) 
Afro-Americans zijn. 

Obama is de eerste zwarte president van de Verenigde Staten. Alleen zijn kleur al heeft heel 
veel emoties in beweging gezet. De 'Afro-Americans' identificeren zich met hem. Hij is het kind
van een blanke vrouw en een Luo, een Oost-Afrikaanse stam. De meest 'Afro-Americans' 
stammen van West-Afrikaanse volkeren en van blanken. De genetische verwantschap tussen 
Obama en de gemiddelde 'Afro-American' is daarom waarschijnlijk kleiner dan die tussen 'Afro-
Americans' en blanke Amerikanen. Het is dus slechts de huidskleur die Obama met zwart 
Amerika verbindt. 

De Neanderthalers waren tienduizenden jaren eerder in Europa 
dan homo sapiëns. Er is discussie of Neanderthalers een ander soort is dan de mens. Nu blijkt 
dat Neanderthaler sporen in het DNA van de mens terug te vinden zijn, is zeker te 
beargumenteren dat er niet sprake is van twee soorten hominide. Maar als dat niet zo is dan 
zou toch van twee mensrassen gesproken kunnen worden? Of twee ondersoorten? Er is 
inmiddels discussie over de kwaliteiten van de Neanderthaler vergeleken met die van de mens:
minder intelligent of misschien toch juist niet? Een virulent onderwerp.

. 
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Uit een artikel in Nature van maart 2015 dat 
is besproken in The Daily Telegraph haal ik het
volgende.

Britons are still living in the same 'tribes' that 
they did in the 7th Century, Oxford University
has found after an astonishing study into our 
genetic make-up.
Archaeologists and geneticists were amazed 
to find that genetically similar individuals 
inhabit the same areas they did following the 
Anglo-Saxon invasion, following the fall of the
Roman Empire.
In fact, a map showing tribes of Britain in 
600AD is almost identical to a new chart 
showing genetic variability throughout the UK,
suggesting that local communities have 
stayed put for the past 1415 years.
Many people in Britain claim to feel a strong  
sense of regional identity and scientists say 
they the new study proves that the link to 
birthplace is DNA deep.
The most striking genetic split can be seen 
between people living in Cornwall and Devon, 
where the division lies exactly along the 
county border. It means that people living on 
either side of the River Tamar, which 
separates the two counties, have different 
DNA......

Van zo'n 2000 personen in Engeland is het 
DNA ge-analiseerd, personen waarvan de 
grootouders afkomstig waren op een 
onderlinge afstand van niet meer dan 80 km. 
Vervolgens werden de overeenkomsten en 
verschillen geanaliseerd. Het blijkt dat de 
overeenkomsten binnen bepaalde regio's 
groter is dan elders en dat deze regio's 
overeenstemmen met de gebieden van 
stammen in 600 na Christus. Zo blijken de 
verschillen tussen het DNA van mensen in 
Cornwall en Devon, aangrenzende 
graafschappen, precies de grens tussen deze 
graafschappen te volgen. 

Lieve Joris doet in De Hoogvlaktes (2008) verslag van een voettocht in Oost-Congo een gebied
zonder wegen en elektriciteit, met een bevolking zo wars van bureaucratie dat mijn Belgische 
voorouders er niet in geslaagd waren haar te onderwerpen. Ze beschrijft een bevolkingsgroep: 
De Banyamulenge zijn veehoeders, de meeste zijn in de tweede helft van de negentiende 
eeuw uit het naburige Rwanda gekomen. Met hun ranke gestaltes, hun archaïsche trots en hun
majestueuze koeien zijn zij erin geslaagd alle volkeren waarmee ze in de hoogvlaktes leven, 
van Bembe, Fulero, Nyindi tot Shi, in de schaduw te stellen..... Chef Jorojoro had gedacht er 
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goed aan te doen Banyamulenge-meisjes in dienst te nemen, maar soms betreurde hij zijn 
beslissing: het was een ongedisciplineerd stel dat verongelijkt reageerde als hij hen 
corrigeerde en dat allerlei taken weigerde te verrichten. ... Overal elders in het Congolese 
binnenland worden blanken met respect behandeld - vaak op het gênante af - maar deze 
meisjes hadden niets onderdanigs. Wild en ongeremd waren ze. 

In het voorgaande zijn de begrippen tribe = stam en volk gebruikt. Er is een mijnenveld van 
begrippen.

De term etniciteit geeft de nodige opluchting. In de antropologie zijn er geen rassen, er zijn 
alleen etniciteiten. Kottak schrijft in Cultural Anthropology: appreciating cultural diversity 
(2008) .... members of an ethnic group share certain beliefs, values, habits, customs, and 
norms because of their common background. They define themselves as different and special 
because of cultural features..... This distinction may arise from language, religion, historical 
experience, geographic placement, kinship, or "race".... Markers of an ethnic group may 
include a collective name, belief in common descent, a sense of solidarity and an association 
with a specific territory, which the group mayor may not hold. Kottak wil zijn vingers niet 
branden, want hij vermijdt, zeker met opzet, in het rijtje aspecten het uiterlijk. Terwijl toch ook
wetenschappelijk niet ontkend mag worden dat een Chinees kan zeggen: “Ik ben een Chinees. 
Dat kun je toch wel zien?” (我是一个中国人。那你一定能看到什么?)

Uit de rijkdom aan talen onder jager/verzamelaars in Australië en Nieuw-Guinea blijkt dat de 
mensen daar zich middels taal proberen te onderscheiden. Etniciteit, het gevoel tot een 
specifieke groep mensen te behoren die verschillen van andere mensen, is dus waarschijnlijk 
een al in de prehistorie bestaande gedachte.

Maar wat betekent de etniciteit in onze maatschappij? Ik verzin wat “etnische groepen”:
• de Chinezen in New York
• alle Chinezen
• alle Nederlanders
• Turkse Nederlanders
• Hagenaars
• Molukkers (in Nederland)
• Indo's
• Hells Angels
• de Lutjebroekenaren, de mensen geboren in Lutjebroek 
• de financiële elite
Net zo als ras kan de term etnische groep dus misbruikt worden. Net zoals moraal is de term 
etniciteit een grabbelton-begrip. 

Hier staan nog twee definities gehanteerd in de antropologie voor specifieke groepen:
Een clan is een afstammingsgroep die hun gezamelijke afstamming claimen van een bepaalde 
voorouder maar dit niet kunnen demonstreren. Het gaat om een mythische voorouder.
Een lineage is een afstammingsgroep waarbij de leden hun afstamming terug kunnen rekenen
tot op een bepaalde voorouder: demonstrated descent. 
Beide zijn engelstalige begrippen waarvoor geen passende nederlandse vertaling is.
Racisme xxxxxxx

Het feest
naar boven

Privé – met dank aan Dulce Pontes
Ik ga naar een concert. Het is folkloristische muziek in een moderne jas. De Zuideuropese 
zangeres zingt de sterren van de hemel. De zaal is lelijk, het publiek koud en kil. Naast mij zit 
een oude vrouw doodstil met de armen over elkaar streng voor zich uitkijkend. De afstand 
tussen de warmbloedige emoties op het toneel en mijn buurvrouw zouden niet groter kunnen 
zijn. Dan toch wordt aan het eind van het concert zo lang geklapt dat er een toegift komt. De 
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zangeres zingt haar bekendste nummer. Er gaat een zucht door de zaal. Weer wordt lang 
geklapt. Weer komt ze terug en is dan met dat kleine beetje warmte uit de zaal zo uitgelaten 
dat ze danst en de zaal aanmoedigt tot meezingen en meeklappen. En dan opeens, BAMMM, is 
er leven, warmte, enthousiasme, beweging en geluid in de zaal. De zangeres is blij, de zaal is 
blij, ik ben ontroerd.
Een leven lang heb ik een afkeer van deze collectieve emotie die me het gevoel geeft de 
controle te verliezen. Het is een primitieve emotie die mijn individualiteit bedreigt. Misschien 
moet ik die emotie leren toe te laten. Of gebeurt dat al?
Een halve eeuw geleden stond ik bij de poort van een gevangenis in Moroto, het noordoosten 
van Uganda. Door de kieren zie ik een kring zwarte mannen, ze zingen en springen ritmisch uit
stand omhoog. Dit is hetzelfde, de groep biedt de troost. Een emotie ouder dn de 
geschiedenis.

De groepsemotie is een emotie die in hoge mate het lidmaatschap met de groep bevestigt. Ik 
probeer het te omschrijven: extreem sterke van betrokkenheid met het hier en nu samen met 
anderen die dezelfde emotie ervaren. Het is een prettige emotie maar deze treedt tevoorschijn 
en/of wordt met opzet opgeroepen bij een grote variëteit van gelegenheden. De emotie moet 
voor anderen zichtbaar zijn anders komt de gezamenlijkheid niet tot stand.
Ik noem er aantal gelegenheden
concert
voetbalstadion
religieuze dienst
politieke redevoering
dance-feesten
familiefeesten
Nee, niet altijd bij ieder concert of in ieder voetbalstadion treedt deze emotie op. Voor deze 
emotie is geen behoorlijk woord: groepsextase (via Google vind ik via dit woord Het goede 
verhaal van J.M.Coetzee en Arabella Kurtz) lijkt me nog het beste. Het gebrek van een term 
duidt erop dat de emotie nauwelijks erkend wordt. Het past niet bij de Verlichting, het past 
niet bij individualiteit, bij de rede, bij de analyse. In “primitieve” samenlevingen en 
evangelistische bewegingen wordt de groepsextase opgewekt en beleefd, maar in een gewone 
kerkdienst mag de kerkganger slechts zingen. En dat doet hij zo ongemerkt mogelijk. Maar de 
mens laat zich niet teveel dwingen en dus zijn er popconcerten dance feesten om in de 
behoefte aan ongecompliceerde gezamenlijkheid te voldoen.

Nieuwe groepen 

De leider
naar boven

Uit een artikel in NRC/H van Marloes de Koning van 17 oktober 2015.
Het Midden-Oosten heeft de Turken besmet met zijn „infantiele benadering van politiek en 
politici”, verzucht Ece Temelkuran, een romanschrijfster die veel heeft gepubliceerd over 
omgang van de Turkse republiek met Koerden en Armeniërs. „Ik ken geen enkel Europees land
waar mensen de foto van een politiek leider in hun portemonnee zouden dragen, alsof het een 
geliefde is. We zijn opgegroeid met het idee dat een leider levens redt en een bron van liefde 
is – een heilige vader.” De AKP wakkert die hardnekkige traditie van onderdanigheid volgens 
Temelkuran bewust aan. Daar is weinig voor nodig. Op schoolpleinen staat een verguld 
borstbeeld van Mustafa Kemal Atatürk (1881-1931), grondlegger van de Turkse republiek. 
Dankbaarheid jegens politieke leiders wordt van jongs af aan aangeleerd..... Groot vertrouwen
in de goede bedoelingen van een leider en diens allesomvattende plan voor de natie is cruciaal
in het Turkse leiderschapsmodel. 

Deze paragraaf van Het Lidmaatschap is de moeilijkste en misschien tegelijk de belangrijkste 
van dit project. Hoewel het leiderschap een essentieel onderdeel van Het Lidmaatschap is ben 

naar boven 97



ik ben nauwelijks geschikt deze te schrijven. Ik ontbeer leiderschapskwaliteiten. Hier zijn 
enkele illustraties.
1 In de periode dat ik me ging bezigheden met yoga was het verschijnsel guru (= een 
spirituele leraar) in de mode. Eén van de belangrijkste was de Bhagwan, een Indiër die veel 
boeken schreef, wereldwijd miljoenen aanhangers had en ondertussen vele Rolls Royces kocht.
Hij schreef heel verstandige dingen en ook ik had sympathie voor hem. Op een bijeenkomst 
waar men zich bezig hield met yoga en de Bhagwan werd op zeker moment gedanst. Aan de 
muur hing een portret van de man. Deelnemers werden verondersteld hun dans te wijden aan 
deze man en naar het portret te kijken tijdens de dans. Ik kon en ik wilde het niet.
2 Ik heb aardig veel muziek gemaakt een leven lang, ook met anderen. Graag had ik een 
aantal mensen willen leiden om ze de muziek te laten maken volgens mijn inzichten. Ik heb 
echter geen notie hoe dat zou moeten.
3 Ooit – en dat een jaar of 6 lang – was ik officieel de chef van meer dan 200 mensen, die 
voor het grootste weinig geschoold werk deden. Nog steeds vraag ik mij af hoe ik iemand een 
opdracht moet geven. “Jan, jij moet …...... gaan doen.” En als Jan dan zegt “dat zoek ik zelf 
wel uit”? Alleen in het onderwijs is het geven van opdrachten voor mij geen probleem. 

Bij de beschrijving van leiderschap zijn enkele aspecten van belang:
– Over wie is de leider leider?
– Wordt het leiderschap door de ondergeschikten aanvaard of geacht?
– Zijn de ondergeschikten zich bewust van het leiderschap?
– In welke mate bepaalt de leider de moraal van de ondergeschikten?
Het aspect van de bewaking van de moraal, over in uitgebreidere zin de regels, is 
waarschijnlijk het meest belangrijke van het leiderschap.

In antropologische literatuur wordt regelmatig verkondigd dat bij de jager/verzamelaars 
leiderschap van weinig belang is. Consensus, gemeenschappelijke ontwikkelde besluitvorming, 
zou de meer voorkomende organisatiestructuur zijn. Is het zo? In onze maatschappij is de 
leider een schijnbaar onmisbare figuur. Is het leiderschap dan een nieuwe uitvinding, is het 
alleen cultuur? Ik geloof het niet. Ik koester het vermoeden dat leiderschap een belangrijk 
onderdeel van ook de primitieve tijden is geweest, dat het leiderschap een vanzelfsprekend 
noodzakelijk onderdeel van het sociale leven. Er is een gender argument. Bij leiderschap denkt
ieder mens aan de man als leider. Er is een weliswaar beperkt verschil in de lichamelijke kracht
die de gemiddelde man en vrouw kunnen leveren. De sterke grote man (in alle culturen?) heeft
meer aantrekkingskracht op de vrouw en heeft dus sexueel voordeel boven de anderen. Die 
sterke man was bij uitstek geschikt zijn clan te verdedigen, om te vechten tegen andere clans. 
Maar juist bij die mini-oorlogen was de aanwezigheid van een krachtige leider, hier krachtig in 
leiderschapskwaliteiten, van doorslaggevend belang. Ik bedenk me egalitaire 
jagers/verzamelaarsgemeenschappen, waar leiderschap het grootste deel van weinig belang 
was maar waar dit juist van veel belang was gedurende kortdurende flight or fight-
ontmoetingen met externe dreigingen, concurrerende gemeenschappen, gevaarlijke beesten. 
Omdat fysieke kracht van doorslaggevend belang was, waren de mannen de vechters en dus 
was de leider in geval van een conflict met andere groepen ook een man. 

In Anthropology, a student's guide to theory and method schrijft Stanley R. Barrett: 
Universal sexual asymmetry: ….has gender inequality existed in all cultures at all times? The 
debate around this question has focused on gatherers and hunters... While there is general 
agreement that in comparison to other types of society, hunters and gatherers were 
remarkably unstratisfied, the jury is still out according to Lamphere as to whetehr they were 
completely egalitarian...... As human society moved through history from hunting and 
gathering to agriculture and industrialism, has gender equality increased or decreased? Hij legt
vervolgens uit dat de algemene opinie is dat with the emergence of agriculture and the state, 
with colonialism, modernization, and international aid programs, women's economic and 
political autonomy has declined. In het Westen meer gelijkheid is bereikt maar een 
tegengestelde beweging is gaande. 
Ik denk dat Barrett (en anderen?) een probleem hebben met de tijdschalen. Hebben we het 
over de laatste 50 jaar, 300 jaar of 10 000 jaar? 
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Ik denk, nee, ik stel als hypothese, dat denkend in LANGE tijdschalen, dus de prehistorie 
vergelijkend met onze tijd, mannen nu meer overheersend zijn. Mijn redenering is dat het 
leiderschapsmodel in prehistorische tijden, de strijdende leidsman in conflict met een andere 
groep, wordt toegepast in moderne structuren in de politiek en de onderneming. De 
fractievoorzitter en de CEO zijn uit hetzelfde hout gesneden als de prehistorische leider. Alleen 
was er in de prehistorie veel minder noodzaak voor dit leiderschap. De mens leefde in 
geïsoleerde groepen in een dun bevolkte wereld. Ontmoetingen met anderen, met 
concurrentie, vonden plaats maar waren niet aan de orde van de dag. In de prehistorie was de 
leider de meeste tijd net zo'n grote sul als de mannetjesleeuw.

* Eerst terug in de tijd naar de prehistorie. Er is zoals hierboven besproken de leider bij 
conflicten met andere groepen.
* Zonder schrift zal kennis, vooral die uit het verleden, verteld zijn door verhalenvertellers. De 
kennis van de historie en de vertelvaardigheid zal deze mensen een positie van gezag hebben 
verleend. Dit zijn ook de mensen die de rol van priester of geestelijk leidsman hebben 
gespeeld. Dit waren de dragers van de moraal. Ik wil de moderne versie hiervan verderop 
vermelden.
Als de moderne mens lid is van vele en velerlei groepen, zal de mens ook te maken hebben 
met vele en velerlei leiders. Er zijn er die we nauwelijks als leider onderscheiden. Maar er is 
een duidelijk criterium om leiders te onderscheiden. De echte leiders zijn de leiders die een 
duidelijke moraal verkondigen. Om misverstanden te voorkomen geef ik een voorbeeld: “dood 
de vijand” is ook een duidelijke moraal.

Ik ga op zoek naar leiderstypen in onze tijd.
* In het gezin, de moderne benauwde uitgave van de extended family, zijn de ouders de 
leiders. De plaats in het gezin van vader en moeder verschilt afhankelijk (als zoveel) van plaats
en tijd. Zo is in traditionele gemeenschappen de rol van de vader hoger ingeschaald. 
* De mensheid heeft altijd religieuze leiders gehad: Boeddha, Mozes, Jezus Christus, profeten, 
pausen, bisschopen, sjamanen, mullahs, imams, priesters, predikanten, voorgangers. De 
belangrijkste rol van deze mensen was en is altijd het vaststellen van een moraal dan wel het 
toelichten, leren en bewaken ervan. Altijd werd geclaimd en claimt de geestelijk leider dat de 
moraal een bovennatuurlijke oorsprong heeft. Maar de moraal die de ene geestelijk leider 
verkondigt is zeker niet gelijk aan die van andere geestelijke leiders. Er zijn wel 
gemeenschappelijke kenmerken, zie Karen Armstrong.
In hoeverre de geestelijke leider ook de politieke leider is, was en is veel verschil van mening, 
onduidelijkheid en discussie. Georges Duby beschrijft in De Kathedralenbouwers het wankel 
evenwicht tussen de pausen en koningen betreffende de politieke macht in De Middeleeuwen in
Frankrijk. (p 46 En het falen van het koninklijk bestuur bracht de kerkelijke leiders ertoe de 
voornaamste functie van de monarch, het handhaven van de vrede, naar zich toe te trekken.)
In onze tijd en ons land is het gezag van de kerk voor de meeste mensen verdwenen en is de 
politieke invloed nauwelijks nog van invloed. In Iran is nadrukkelijk de geestelijk leider ook de 
politieke leider. Het illustreert één van de grootste controverses tussen de Westerse wereld en 
die van de Islam. Zonder Verlichting en met veel minder deconfessionalisering betekent in de 
Arabische wereld geestelijk leiderschap ook politiek leiderschap. Dat heeft tot gevolg dat de 
verbondenheid met de geloofsgenoten groter is dan die met landgenoten. Het lidmaatschap 
van de geloofsgemeenschap is belangrijker dan de nationaliteit. (Dat juist nu dit tot veel strijd 
en ellende leidt in Arabische landen is daarom begrijpelijk, maar dit inzicht lijkt in het Westen 
te ontbreken.)
* De politieke leiders nu en hier (in Nederland) zijn die van de natiestaat, en in mindere mate 
die van supranationale organisaties. Onze politieke leiders vormen een collectief met macht,  
middels de trias politica verdeeld over wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht (en 
daarbij niet te vergeten de voor de burger nauwelijks zichtbare vierde macht van de 
ambtenaren) Meer dan welke andere structuur dan ook bepaald de natiestaat middels de 
wetgeving de maatschappelijke moraal (de moraal “bovenop” de natuurlijke moraal) Dat 
betekent een belangrijke maar merkwaardige verantwoordelijkheid voor het politiek 
leiderschap.
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De vorm van het politiek leiderschap verschilt van land tot land. Belangrijke verschillen: een 
dictator heeft veel meer individuele en ongecontroleerde macht maar deze wordt dikwijls 
minder geaccepteerd
* In de onderneming is in extrema sprake van getrapt leiderschap. Ooit werd het 
automobielbedrijf Toyota geprezen omdat er sprake was van slechts 4 managementlagen. Dat 
betekent dat de chef met de laagste rang een chef heeft die op zijn beurt nog een meerdere 
heeft. Maar bedrijven (KLM) met 9 managementlagen zijn er ook. De consequentie is dat de 
leider meestal ook ondergeschikte is. De ellende die deze complexe structuren met zich dragen
bespreek ik nader hier. 
De getrapte structuur is er natuurlijk ook in vele andere vormen van maatschappelijke 
organisaties, denk aan ministeries, gemeenten
* Op je zou kunnen zeggen absurde manier heeft de mens oude behoeften de meest 
merkwaardige vormen gegeven in de moderne maatschappij. De oude behoeften zijn de 
behoefte aan lidmaatschap, en daarmee aan leiderschap en het daarbij horend moreel 
leiderschap. De dominee en de pastoor zijn bijna verdwenen maar daarvoor in de plaats zijn 
gekomen alle mogelijke publieke figuren die geen formele leiderschapsrol vervullen. Daartoe 
behoren de komiek en de cabaretier in het theater een hele stoet aan mensen die op de 
televisie verschijnen. Naast de komiek en de cabaretier op tv zijn er de gespreksleider en de 
presentator die zorgvuldig hun gesprekspartners kiezen om zo gefilterd hun maatschappelijke 
oordelen de ether in slingeren. Eén van de mooiste voorbeelden is Dr Phil, de psycholoog die  
de Verenigde Staten en daarbuiten de mensen voorziet van een maatschappelijke moraal. Hij 
is voor de Hollandse kijker, voor mij, vooral zo interessant waar hij met grote stelligheid 
maatshappelijke standpunten inneemt die afwijken van de Nederlandse norm.
Ook de krant en het boek bieden de mogelijkheid moreel leiderschap te bedrijven. Alle “zelf-
hulp” boeken geven de lezer richting in zijn gedrag. In de krant zijn het vooral de columnisten 
die morele leiderschapskwaliteiten vertonen of worden toegedicht.
* Privé
Jaren schreef ik in een gezaghebbende krant een column over onderwijs. Uit de vele vele 
reacties bleek dat dat mijn gezag en autoriteit aanzienlijk vergrootte. Ik werd opinion leader 
op het gebied van onderwijs.
* De muzikant
* De cabaretier

De staat
naar boven

Sinds wanneer en waar zijn mensen zich bewust van het wonen in een land? En wat bedoelen 
ze daarmee? Ik vermoed dat in deze 21ste eeuw de meeste wereldbewoners de overtuiging 
hebben in een land te wonen maar dat dat idee voor grote delen van de wereld niet ouder is 
dan een eeuw. Vele landen zijn nog niet ouder dan een eeuw. 
Zo leidde het Wiener Kongress in 1814 en 1815 
tot de vorming van nieuwe landen of landen met 
nieuwe grenzen. De landen in het Midden-Oosten
en Afrika ontstonden pas in de 20ste eeuw. 
Vervolgens heeft het zeker nog vele jaren 
geduurd voor de bewoners zich bewust waren 
van de omtrekken van hun land. Voor velen is 
dat proces nog niet voltooid. Voor de rest van de 
wereld geldt ongeveer hetzelfde. 
Benedict Anderson spreekt in Imagined 
communities van the objective modernity of 
nations to the historian's eye vs. their subjective 
antiquity in the eyes of nationalists 
Wat bedoelen we met een land? Hoe ervaart een 
eenvoudig mens 'zijn' land? Hij veronderstelt een
of andere vorm van centraal bestuur die ook voor

Ergebnisse des Kongresses: 
• Frankreich musste alle eroberten 

Gebiete abtreten. 
• Preußen erhielt etliche neue 

Landesteile, sodass es sich stark 
vergrößern konnte. 

• Russland bekam Finnland und Polen 
• Die Neutralität der Schweiz wurde 

anerkannt. 
• Der deutsche Bund, ein 

Zusammenschluss aus 41 souveränen 
Staaten wurde gegründet. 

• Herstellung der Pentarchie: das 
europäische Gleichgewicht wurde 
hergestellt mit einer Dominanz von fünf
Großmächten Gründung der Heiligen 
Allianz: Freundschaftsvertrag zwischen 
Russland, Österreich und Preußen zur 
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hem consequenties heeft. Hij voelt zich 
onderdeel van het land, hij is 'lid', landgenoot. 

Erhaltung der Monarchie

Bij voldoende onderwijs herkent hij de vorm van het oppervlak dat 'zijn land' heet en weet hij 
ongeveer waar in dit oppervlak hij zich bevindt. Het betekent dikwijls een zeker gevoel van 
'horen bij', van geborgenheid, van veiligheid. Natuurlijk zijn er landen met een regime dat een 
bewoner juist als gevaarlijk, als een bedreiging, ervaart. In een goed bestuurd ,land verwacht 
de bewoner dat zijn belangen verdedigd worden door het land middels leger (tegen 
buitenlanders) en middels politie + rechtspraak ter bescherming van zijn rechten binnen het 
land. Des te beter ontwikkeld en rijker het land, des te meer centrale voorzieningen heeft de 
bewoner ter beschikking, dikwijls ook in landen met een bedreigend regime: stromend water, 
electriciteit, geld, kadaster dus beschermd landeigendom, wegen, onderwijs, gezondheidszorg,
beschikbaarheid van goederen zoals voedsel en meer. 
Een populaire omschrijving van een modern land is de natiestaat. Daar zijn bovenstaande 
voorzieningen beschikbaar. 
Van de vele lidmaatschappen van de moderne mens is die van de nationaliteit, het 
lidmaatschap van een natiestaat, wel een van de belangrijkste. Nationale gevoelens kunnen 
zich pas ontwikkelen als er sprake van een land is en zijn, omdat landen nog maar zo kort 
bestaan, dus nieuw. Des te merkwaardiger is de kracht en invloed van het nationalisme. Voor 
een vluchteling is het krijgen van een pas, dus van burgerschap, van het land waar hij naartoe 
is gevlucht van groot belang. Sport wedstrijden tussen landen wekken heftige emoties op. Voor
bewoners van de USA is de natiestaat zo groot dat hij deze als de wereld beschouwt, zoals in 
Amerikaanse tv-programma's vaak is te horen. Maar de nationale gevoelens hebben nog veel 
belangrijker consequenties. Mannen, vooral jonge mannen, worden geacht hun vaderland te 
verdedigen, en soms andere landen aan te vallen. Voor strijd tussen landen is zelfs een 
pseciaal woord: oorlog. (Oorlog wordt meestal als verdediging - de aanval is de beste 
verdediging - aangeprezen.) Miljoenen jonge mannen lieten zich vrijwillig de Eerste 
Wereldoorlog injagen. Terwijl "gij zult niet doden" één van de belangrijkste moraalregels is, 
wordt deze regel in oorlogen terzijde geschoven. 

Anno 2015 zijn er 195 officieel erkende staten waarvan er twee (Palestina en Vaticaanstad) 
geen lid van de Verenigde Naties zijn. Benedict Anderson legt uit dat de natiestaat een relatief 
recente uitvinding is. Bijna alle natiestaten zijn in de afgelopen 300 jaar gevormd. De staat 
van ontwikkeling van deze landen is heel verschillend. Er zijn dynastiën, koninkrijken, 
dictaturen, oligarchiën, democratiën. Het welvaartsniveau verschilt sterk. In sommige landen 
heeft de religie een doorslaggevende invloed op het bestuur. Al deze landen hebben een 
duidelijke begrenzing en een bevolking die zich bewust is lid te zijn van een gemeenschap, 
maar een verbeelde gemeenschap. Niemand kent immers alle leden, de burgers van de staat,  
van deze gemeenschap.
Met de term getting to Denmark duidt Fukuyama op de wenselijkheid dat al deze landen zich 
ontwikkelen tot een rechtsstaat, een land overeenkomstig Denemarken, en dus ook 
overeenkomstig Nederland. 
De verschillen tussen deze twee landen zijn 
immers niet groot. Fukuyama suggereert dat 
met staten zoals Denemarken en dus ook 
Nederland een soort eindpunt in de 
ontwikkeling is bereikt. Dat is natuurlijk 
onjuist. Waarom zouden staten, rechtsstaten 
volgens de criteria van Fukuyama, tot nu toe 
slechts 1 tot 2 eeuwen bestaan, opeens een 
voor eeuwen stabiele situatie hebben bereikt? 

De criteria van Fukuyama:
de moderne natiestaat wordt gekenmerkt 
door drie elementen: 
• de machtsconcentratie, het 
geweldsmonopolie van de staat
• de superioriteit van de wet over de 
machthebbers
• de verplichte verantwoording, in 
moderne vorm de democratie

Dat is dus ook niet zo.
Maar de staat lijkt een wenselijke structuur te zijn. Zodra mensen merken dat ze niet in een 
staat leven, doen ze er alles aan om een staat te vormen al is dat zeker niet altijd een 
moderne natiestaat. Het idee van een staat, een afgegrensd gebied waarbinnen mensen wonen
die allen onderdaan of burger dus lid zijn, is slechts enkele eeuwen oud. Maar het voldoet aan 
een grote behoefte. Er is medelijden voor mensen die leven in een failed state zoals op het 
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moment van schrijven Libië, Syrië, Irak en Somalië. Het bestaan van ieder land, iedere staat, 
suggereert op zijn minst een zekere mate van veiligheid, van rechtszekerheid, van 
organisatorische structuren die een normaal leven mogelijk maken. 
Maar de stabiliteit van veel landen, staten, is beperkt. Steeds weer zijn er revoluties, 
aanslagen, afscheidingsbewegingen en, misschien wel het ergst, mateloos geweld tegen 
onschuldige onbewapende burgers door de staat zelf. Hier volgt een opsomming van een 
twintigtal episodes van geweldplegingen, massaslachtingen, genocides in de twintigste eeuw. 
Ik ontleen deze aan Compartimenten van vernietiging van Abram de Swaan. De Swaan 
onderscheidt (terecht) symmetrische en assymetrische conflicten. Bij de laatste hebben de 
slachtoffers geen verweer. Hieronder gaat het over dit soort assymetrische confrontaties.

1. 1873 – 1913, Atjeh, Indonesië. Onderwerping van de bevolking door Nederland, 70 000
tot 150 000 doden.
2. 1904, Namibië. De Herero's worden systematisch vermoord door Duitse kolonisatoren, 
80 000 doden
3. 1887-1908, Congo. Uitroeiïng van Congolezen door Belgische kolonisatoren, miljoenen 
doden
4. 1905 – 1990, Sovjet-Unie. In totaal door terreur en hongersnood naar schatting 20 
miljoen doden, niet allemaal in assymetrische conflicten.
5. 1910 – 1920, Mexico. Onderdrukte revolutie, 2 miljoen doden.
6. 1914, Turkije. Genocide van Armeniërs, meer dan een miljoen.
7. 1937 – 1945, China. 
◦ Schennis van Nanking, door Japanse troepen 300 000 doden.
◦ 3 miljoen doden in meerdere vergelijkbare incidenten.
8. 1941 – 1942, Oost-Europa. Duitse troepen vermoorden Joden, 1,5 miljoen doden. (Dit 
is dus niet de Endlösung in kampen met gaskamers)
9. 1942 – 1945, Duitsland. Uitroeiïng van Joden en zigeuners in gaskamers. 6 miljoen 
doden.
10. 1945, Oost-Europa. Pogrom tegen Duitsers, 2 miljoen Duitsers.
11. 1947, India en Pakistan. Opsplitsing van Brits-Indië, wederzijdse slachtingen door 
moslims en hindoes. 1 miljoen doden.
12. 1958 en daarna, China. Grote Sprong Voorwaarts met 10 miljoen doden als gevolg van 
hongersnood.
13. 1965, Indonesië. Tegencoup na aftreden van Soekarno met communistenjacht, 1 
miljoen doden.
14. 1966 en daarna, China. Culturele Revolutie, 1 miljoen doden.
15. 1970, Bangladesh. Moorden aan de vooravond van de afscheiding van Oost-Pakistan. 1 
tot 3 miljoen doden.
16. 1975 – 1979, Cambodja. Massavernietiging door Rode Khmer. 2 miljoen doden.
17. 1982, Guatemala. Onderdrukking inheemse volkeren. ? Doden.
18. 1990 en daarna, uiteenvallen van Joegoslavië. 300 000 doden.
19. 1994 – 2000, Noord-Korea. Door hongersnoden 600 000 tot 1,1 miljoen doden
20. 1995, Rwanda. Genocide onder Tutsi's door Hutu's, 800 000 doden.

Al dit geweld diende om de andere groep uit te roeien en de eigen groep te bevoordelen …. De
wereld moest gezuiverd worden van de bezoedelende aanwezigheid van de vijand, schrijft de 
Swaan. Het ging om mensen uit andere (bezette) landen maar ook over bevolkingsgroepen in 
het eigen land, denk aan China en de uitroeiing van Joden. In de twintigste eeuw was het 
aantal slachtoffers van asymmetrisch massageweld in de orde van groottte van honder- tot 
honderdvijftig miljoen. Dat is drie tot vier keer zo hoog als het totale aantal gesneuvelden in 
oorlogen. Levend in zo een bijna utopische natiestaat als Nederland is dit en het daarmee 
gepaard gaande lijden van mensen nauwelijks voor te stellen. 

John Gray in Zwarte Mis:
In een periode heeft Blair Groot-Brittannië vijf keer een oorlog laten beginnen. In 1998 heeft 
hij toestemming gegeven voor luchtaanvallen tegen Sadam Hoessein, in 1999 voor de oorlog 
in Kosovo, in 2000 voor Britse militaire interventie in Sierra Leone, in 2002 voor de oorlog in 

naar boven 102



Afghanistan en in 2003 voor de oorlog in Irak.

Samen met het ontstaan van de natiestaat en dus het vastsellen van nauw omschreven 
grenzen en administratieve procedures kwam er de registratie van inwoners. Dat maakte 
democratie mogelijk. Democratie betekent dat verlangens van de meerderheid doorslaggevend
zijn. Maar spreken van de meerderheid betekent de meerderheid van een groep. Democratie is
dus bij uitstek een proces gebaseerd op groepsprocessen. Voor het democratisch proces is 
noodzakelijk dat de individuele kiezer zich bewust is van de groep, dat hij weet dat er andere 
kiezers zijn die allen beantwoorden aan hem bekende criteria om lid van de groep te kunnen 
zijn.

Ondertussen is ook die utopische natiestaat Nederland, en ik heb geluk er geboren te zijn,  
geen stabiele staatsvorm. Ik wil nader ingaan op (1) de voortdurende verschuivingen binnen 
de rechtsstaat Nederland en (2) de externe verschuivingen die de Staat der Nederlanden 
beïnvloeden. (Een verschuiving is een in de tijd zich voltrekkend proces. Ik denk in termen van
20 tot 100 jaar.) Een optimist zal zeggen dat de verschuivingen een gevolg zijn van 
democratische besluitvorming. Andere oorzaken zijn realistischer. 

1 Intern
a De deconfessionalisering kreeg in Nederland als omschrijving het woord “ontzuiling”. De drie 
zuilen van het socialisme, het protestantisme en het katholicisme zijn in de afgelopen halve 
eeuw verdwenen. Eigenlijk is dit niet meer dan het geleidelijk doorsiepelen van de Verlichting 
in alle kieren en gaten van de maatschappij. Er is nooit sprake geweest van liberalisme als een 
vierde zuil. Niet dat er geen liberalisme was. De VVD is immers kort na de tweede 
wereldoorlog opgericht. De zuilen werden zo omschreven omdat de burgers behorend tot deze 
zuilen in hoge mate al of niet gedwongen zich sterk identificeerden met deze zuilen. Een 
katholiek ging minstens eens in de week naar de kerk, las een katholieke krant, werkte bij 
voorkeur in een katholiek bedrijf, zijn kinderen gingen naar een katholieke school, en luisterde 
naar een katholieke radiozender. Voor de andere zuilen gold hetzelfde. De drie Zuidelijke 
provincies waren bijna volledig katholiek. Een heel groot deel van de bevolking identificeerde 
zich met de eigen zuil, was lid van de kerk dan wel de socialistische beweging. Vooral de 
kerken waren de hoeders van de moraal. De kerk was eigenaar en schepper van de morele 
regels. Vooral de woelige zestiger jaren van de vorige eeuw was een periode met grote 
veranderingen. Toen werd de macht en invloed van oude structuren en dus ook die van de kerk
met succes aangevochten. Het verlies van de verbondenheid van het individu met de kerk en 
via de kerk met de gemeenschap is een revolutie die onderschat is.
Ook voor de staat zijn de consequenties enorm. De zuilen werden afgebroken en daarmee ook 
de vaste verbinding van hele bevolkingsgroepen aan een partij. Democratie als uitdrukking van
de individuele opinie is volslagen quatsch. Mensen zoeken slechts een mogelijkheid tot 
identificatie. In Thailand lijkt het gesimplificeerd tot twee kleuren: rood en geel, die de 
bevolking in tweeën splijt. In Nederland is de belangrijkste keuze die tussen rechts en links. 
Het belangrijkste verschil tussen de standpunten handelt over dat deel van het nationaal 
inkomen dat door de staat wordt uitgegeven. Dat moet meer zijn zegt links, dat moet kleiner 
zijn zegt rechts. Om duidelijk te maken hoe ééndimensionaal deze discussie is, noem ik enkele 
andere dimensies: meer of minder autonomie van de Nederlandse staat binnen Europese 
structuren, meer of minder nadruk op behoud van milieu, meer of minder nadruk op 
economische groei.
Een belangrijker gevolg van de ontkerkelijking is er op het vlak van de moraal. Duizenden 
jaren was het geloof de bron van de moraal. En nu, sinds nog geen 50 jaar, heeft de kerk zo 
goed als al het gezag op het gebied van de moraal verloren. Het effect hiervan op de 
maatschappij is sterk vertraagd. Ikzelf draag met me een groot deel van de protestants-
christelijke moraal van de eerste helft van de twintigste eeuw hoewel mijn ouders al 
ontkerkelijkt waren. De godsdienst heeft misschien 50 tot 100 na het verdwijnen van het 
geloof zelf, invloed op de moraal. Maar dat betekent dat in ontkerkelijkt Nederland er de 
komende tijd geen eenduidige bron is voor een moraal, voor een stelsel van regels, voor de 
inrichting van de maatschappij, een bron die door een groot deel van de bevolking wordt 
onderschreven. Op dit moment lijkt de staat (de overheid in alle vormen) deze rol, die van het 
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vaststellen, verspreiden en handhaven van de moraal, op zich te nemen. 
xxxxxxxxxx
b Een heel belangrijke oorzaak van maatschappelijke veranderingen is de technologische 
vernieuwing. De komst van eerst radio, daarna televisie en vervolgens internet hebben het 
functioneren van de staat, van de overheid zeggen we tegenwoordig, veel meer zichtbaar 
gemaakt. Een gevolg hiervan is dat de staat als bindend element veel sterker is geworden. 
Heel veel mensen houden zich bezig en maken zich druk over hetgeen de staat doet of nalaat. 
Nog nooit heeft een Nederlander zich zo Nederlands gevoeld als nu. Met uitzondering van de 
periode van de Tweede Wereldoorlog. Toen was er de gemeenschappelijke vijand die het 
gevoel van gemeenschappelijkheid versterkte. Het bindend element nu is niet de 
gemeenschappelijkheid. Nederlanders zijn het onderling heel sterk oneens, maar zijn wel 
allemaal heel sterk betrokken bij de activiteiten van de overheid. Hetzelfde zal het geval zijn in
andere natiestaten. Maar het is dus de technologie die dit veroorzaakt. Een andere 
technologische ontwikkeling, de auto, maakt dat de mensen minder plaatsgebonden zijn en 
zich dus minder identificeren met de eigen stad of streek. Aan de andere kant veroorzaakt 
onderwijs, de taal en wetgeving ertoe dat de Nederlanders wel al het gejakker heen en weer 
wel bedrijven binnen de grenzen van de staat. Dat versterkt natuurlijk het gevoel over deze 
verbeelde gemeenschap.
(2) Extern 
a Het uiteenvallen van de USSR, de val van de Berlijnse muur en het proces van de 
verdwijnende dreiging van een kernoorlog leverde in de Westerse wereld een overgang naar 
het neoliberalisme. Aan die verandering kon Nederland zich niet onttrekken. De politieke 
stromingen bestaan vooral op grond van de verdeling van zeggenschap. Hoeveel invloed mag 
of moet de overheid uitoefenen op het private leven? Welke zaken worden door de overheid 
geregeld, welke niet? Wat voor deel van het inkomen moet een burger afstaan aan de staat? 
Het neoliberalisme leidde in ons land tot een verminderde invloed van de staat. Dat betekent 
meer “vrijheid” voor de burger om zijn eigen beslissingen te nemen en tegelijk 
minderbescherming van de staat. Vrijheid staat tussen aanhalingstekens omdat, bij wijze van 
voorbeeld, slecht onderhouden wegen ten gevolge van slecht onderhouden wegen, de 
bewegingsvrijheid kunnen belemmeren.
b Er zijn de verbanden waar de Nederlandse staat deelgenoot in is. Nederland werd in 1949 lid 
ofwel onderdeel van de NATO. Daarmee was Nederland niet langer in staat om zelfstandig als 
militaire eenheid te opereren. Via associaties als de Benelux werd Nederland lid van de 
Europese Unie, die een steeds sterkere samenhang ging vertonen. Daarmee werd en wordt de 
zelfstandigheid van onze rechtsstaat dus ook steeds kleiner. (Dat betekent niet dat ik dit als 
een slechte ontwikkeling beschouw.) Een grotere onderlinge afhankelijkheid is ook ontstaan 
door het ontstaan van Verenigde Naties. Al deze ontwikkelingen zouden kunnen worden 
beschouwd als een groei naar een wereldregering waarbij iedereen wereldburger is en zich dus
in gelijke mate met alle wereldburgers verbonden voelt. Het is een soort illusie, een religie.
c Ondernemingen lijken soms de rol van de staat over te gaan nemen. (ISDS)......
John Gray schrijft in Zwarte Mis:
De laatmoderne samenlevingen bieden onderdak aan tal van uiteenlopende 
wereldbeschouwingen. Er bestaat weinig overeenstemming over de waarde van het menselijk 
leven, de gebruiken van seksualiteit, de rechten van niet-menselijke dieren of de waarde van 
de natuurlijke omgeving. Er is zeker geen sprake van een ontwikkeling naar een seculiere 
monocultuur; de laatmoderne periode is juist onveranderlijk hybride en pluralistisch. Er is 
geen vooruitzicht op een moreel homogene samenleving, laat staan van een homogene 
wereld. In de toekomst zal er, net zoals in het verleden, een mengelmoes bestaan van 
autoritaire staten, liberale republieken, theocratische democratieën, seculiere tirannieën, 
wereldrijken, stadstaten en tal van regimes die een tussenvorm van deze soorten zijn. Geen 
enkele vorm van regering of economie zal overal worden geaccepteerd, noch zal één enkele 
vorm van beschaving worden aangehangen door de hele mensheid. 
Zou het? Ik denk dat het nog anders zal kunnen zijn. Maar hoe? Misschien ontstaat op zeker 
moment wel de woestenij. 
In Zwarte Mis legt John Gray uit dat de socialistische Tony Blair tijdens zijn regeerperiode als 
prime minister in Engeland vanaf 1994, het neoliberalisme aanhangt. Blair neemt feitelijk de  
politieke opvattingen over van zijn Conservatieve voorganger Margaret Thatcher. Dan 
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omschrijft Gray het neoliberalisme. Het neoliberalisme omvat verschillende denkrichtingen, 
maar enkele belangrijke overtuigingen hebben al die scholen gemeen. Neoliberalen geloven 
dat de vrije markt de belangrijkste voorwaarde vormt voor de individuele vrijheid. De 
reikwijdte van het overheidsbeleid dient strikt beperkt te zijn. Democratie kan wenselijk zijn, 
maar dient dan wel zodanig te worden ingeperkt dat ze de vrije markt niet kan aantasten. De 
vrije markt is het meest productieve economische systeem dat er bestaat e vindt daarom in de
hele wereld navolging. Vrije markten vormen niet alleen de meest efficiënte manier om de 
economie te organiseren, maar ook de vreedzaamste. Naarmate ze expanderen, wordt het 
aantal mogelijke bronnen van conflicten steeds kleiner. In een mondiale vrije markt zullen 
oorlog en tirannie als sneeuw voor de zon wegsmelten. De mensheid zal tot ongeëvenaarde 
hoogten stijgen. Met kleine variaties hebben F.A.Hayek, Milton Friedman en een hele reeks 
minder grote lichten deze overtuiging aangehangen. Ze waren allen exponenten van een laat 
twitigste-eeuwse verlichtingsideologie waarvan de uitgangspunten geworteld zijn in een 
religieuze overtuiging, al worden ze gepresenteerd als het resultaat van wetenschappelijk 
onderzoek.

(niet vegreten privatisering van geweld Abu Graib)

Hier is een citaat uit het stuk Corbyn in the media geschreven door Paul Myerscough in de 
London Review of Books, 2015:
Would he – could he? – perform the countless vital tasks that come naturally to David 
Cameron or Tony Blair: everything from how to comport yourself at the despatch box to the 
best way to climb out of a chauffeur-driven car, from how to use an autocue to knowing which 
pop band to choose on Desert Island Discs. If you don’t know which tie to wear with which 
suit, let alone what to say when you are asked whether you would be willing to press the 
Button if it ever came to it, how can you expect to be taken seriously in the Oval Office, or by 
the chief of the defence staff, or by swing voters in Nuneaton? This, the ceaseless work of 
appearing plausible, is one part of what is meant by electability. The other part is actual policy.

Appearing plausible = aannemelijk verschijnen. Corbyn krijgt een belangrijke politieke functie. 
Wil hij aanvaardbaar zijn voor het volk, de kiezers, zal hij de regels moeten volgen die horen 
bij het ambt. Het zijn geen formele regels maar alle betrokkenen kennen de regels of kunnen 
zien wanneer de regels te sterk worden overtreden. Het zijn geen morele regels maar wel 
groepsregels.

De geleidelijke overgang naar landbouw als voedselbron heeft de leefomstandigheden enorm 
veel veranderd maar de extended family bleef bestaan. Bij de culturele explosie van de 
afgelopen eeuwen is het bestaan hiervan onder steeds grotere druk te staan. De laatste eeuw 
is deze extended family in de Westerse wereld geleidelijk afgekalfd tot het formaat van het 
kerngezin. 
Prive
Van mijn vier grootouders heb ik er twee enkele keren ontmoet. Bij één oom en tante heb ik 
gelogeerd en heb ik met regelmaat ontmoet. Twee andere ooms heb ik ontmoet toen ik zelf 
volwassen was. Ik weet niet hoeveel neven en nichten ik heb, het zijn geen grote aantallen, en
van hen zag ik er ooit één. 

Nederland kent een onwaarschijnlijk lange periode van vrede, 70 jaar nu al, en in die periode 
een economische groei die circa een verviervoudiging van het bruto binnenlands product per 
persoon heeft veroorzaakt. We zijn dus viermaal zo rijk geworden in deze periode. De 
arbeidsparticipatie van alle mensen van 15 tot 65 jaar is circa 70 %, wat hoger dan vroeger 
door toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen. Bij de vrouwen is deze in 40 jaar 
toegenomen van 30 naar 60 %. De levensverwachting is iets meer dan 80 jaar. Een eenvoudig 
sommetje levert dat de gemiddelde burger de helft van zijn leven werkt. 
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Maar deze statistische informatie is bedrieglijk. Uit Nederland verdween de laatste eeuw de 
schoenindustrie, de scheepsbouw, de textielindustrie, de elektronische industrie en grote delen
van andere industriële activiteit. 
Wie werkt er dan eigenlijk? Wie zorgt voor de stijging van het BBP? Wat doen de mensen die 
de helft van hun leven werken, als ze werken? 

Uit Tegenlicht van 31/1/2016, “Wijze lessen uit het Midden Oosten”.
Ghassan Salamé: What Iraq has learned us was one big, big lesson which is not an optimistic 
one. That is: in societies where the state structure is not strong enough, the regime is 
stronger thna the state. So, if you challenge the regime end the regime falls, than you bring 
the state structure with it. And if the state structure falls down, the society is decomposed.The
raison de régime is stronger than the raison d'état.The dictator has built a regime that sort of 
has eaten the stateand has made it an appendix of the regime, not the regime an appendix of 
the state.The window of opportunity will come the day that the supporters of the opposition , 
mainly teh Turks and the Saoudi's, and the supporters of the regime, mainly the Russians and 
the Iranians, come together and will accept a formula for another political regime in Syria. You
know, civil wars take time, the Sudan 30 years, the Lebanon 15 years, Sri Lanka like 40 years 
and I hope that all sides in the Syrian civilian drama come to the conclusion that they need a 
way out before spending like a decade of killing each other and having the best part of their 
population fleeing and going elsewhere.

Fareed Zakaria 31/1/2016:
14 % van de Amerikanen is buiten Amerika geboren. Wereldwijd is dat persentage buiten het 
land-geborenen 3%. Dat is …. 40% toegenomen.

De discontinuïteit
Geologische verklaringen waren gebaseerd op geleidelijke processen die zich continu en 
langzaam in de tijd voltrokken. Zo leerde ik in de jaren vijftig van de 19e eeuw. In de jaren 
tachtig bleek dat 65 miljoen jaar geleden de inslag van een meteoriet in Mexico tot uitsterven 
van onder andere dinosauriërs leidde. Er zijn dus discontinuïteiten in de geologische 
geschiedenis met enorme consequenties. 
Ook de menselijke geschiedenis wordt bedreigd door discontinuïteiten, denken sommigen. Zo'n
discontinuïteit kan veroorzaakt worden door weer de inslag van een meteoriet of bijvoorbeeld 
door een kernoorlog. Het laatste als oorzaak van een discontinuïteit lijkt me nog steeds heel 
realistisch. Maar ik denk aan een andersoortige discontinuïteit. In De Tijd van Verandering
leg ik uit dat een discontinuïteit op geologische tijdschalen best een paar eeuwen kan duren. 
Misschien bevinden wij ons in een dergelijke discontinuïteit. Nee, het is onwaarschijnlijk dat we
ons NIET in zo'n discontinuïteit bevinden. Een micro-organisme met een levensduur van milli-
seconden op een vallende koffiekop, zie mijn voorbeeld, ervaart de discontinuïteit niet. En zo 
gaat het misschien ook de mens. Wat dan is de discontinuïteit en welke signalen duiden op een
discontinuïteit? Ik denk dat wat ik de Tijd van Verandering heb genoemd als discontinuïteit 
moet worden beschaafd. De koffiekop, symbool voor de mensheid, is aan het vallen en zal over
enige tijd de grond raken. 3, 4 eeuwen terug zijn processen in gang gezet met enorme 
consequenties. Er heeft zich een nieuwe cultuur ontwikkeld, eerst in West-Europa, versneld in 
Noord-Amerika en zich vervolgens uitbreidend over de hele aardbol. De kracht van de cultuur, 
zich manifesterend in wapens, verplaatsingsnelheid, informatiedichtheid, is fenomenaal.  Er 
heeft zich een enorme bevolkingsgroei voorgedaan met als gevolg dat de mens het 
aardoppervlak sterk heeft veranderd. De meerderheid van de wereldbevolking plukt de 
vruchten van de nieuwe cultuur en ondervindt meer welzijn dan ooit eerder bereikt: 
gezondheid, voeding, mobiliteit. 
De invloed van de mens op zijn omgeving is ongekend groot en nog groeiende. Het leidt tot 
een dramatisch grote en snelle soortendaling en door het verbranden van fossiele brandstoffen
klimaatverandering met daarmee gepaard gaande stijging van de zeespiegel. Tegelijkertijd 
dienen zich ontdekkingen en technische ontwikkelingen aan die ieder voor zich heel grote 
negatieve invloed op het menselijk welzijn kunnen hebben: kernwapens, biologische wapens, 
wapenrobots
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Caroline de Gruyter in NRC van 9/4/2016
Europa heeft zich lang gewenteld in haar eigen goedheid, helemaal van eigen kweek. Het werd
daarin gesterkt toen de Muur viel en de hele wereld ons voorbeeld leek te willen volgen. Zo 
zijn we met de ogen dicht de post-politiek ingesukkeld. Dat is politiek zonder antagonisme, 
waarin iedereen het over de grote lijnen eens is. Een politiek van enerzijds, anderzijds. Waarin
tegenstanders met een technisch ingreepje worden 'geaccomodeerd'. 
Maar mensen zijn geen machines. Lees Freud, of Carry van Bruggen: mensen zijn 
groepswezens maar zoeken evengoed 'het verschil met de ander'. Wij zijn emotionele wezens 
die ergens bij willen horen én antgonisme nodig hebben: we willen ons ergens tegen afzetten. 
Dan weten we wie we zijn. Door de globalisering en Europeanisering kunnen we diehang naar 
antagonisme in de politiek niet goed meer kwijt. …..
Vroeger had je links versus rechts. Nu doemt een nieuw onderscheid op: goed versus fout. Dit 
is een moreel onderscheid. Wij tegen zij. Volk tegen elite. Vroeger was migratie een tamelijk 
rationeel politiek debat. Nu is het een moreel debat, waarin instincten een uitweg zoeken. 
Over instincten en identiteiten sluit je geen compromissen.
Ook over Europa wordt de discussie steeds emotioneler. Wie niet eurofoob is, is dus eurofiel. 
Die twee zien elkaar als vijand en beledigen elkaar zelfs onbedoeld, waardoor iedereen steeds 
bozer wordt. Elk wapen is geoorloofd. In het parlement gelden regels. In de morele arena, die 
grotendeels buiten het parlement ligt en waar vanaf nu parlementaire besluiten worden 
herroepen, in de verste verte niet. 
Dit is wat er aan de hand is. Dit gaat over identiteit. Over nieuwe, sociale breuklijnen in de 
maatschappij. …

Jan-Werner Müller, politicoloog, prof in Princeton in NRC artikel van 161116
„Alle populisten zijn verschillend, ze komen in een andere context op”, zegt de Duitser Müller. 
„Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn ervan overtuigd dat zíj, alleen zij, namens het volk 
spreken. Daaruit volgt dat hun politieke opponenten niet namens het volk spreken. Daarom 
demoniseren populisten die opponenten. Ook burgers die het niet met hen eens zijn, zien ze 
als ‘ve r r a d e r s ’ die niet bij het volk horen en moeten worden buitengesloten. Dit is de 
rauwe essentie van populisme: het antipluralistische karakter ervan. ‘Als je niet voor me bent, 
ben je tegen me.’ D at is een gevaar voor de democratie.” 

Werk 
naar boven

Even a grinding job tends to be an important source of social capital, providing everyday 
structure for people who live alone, a place to meet friends and kindle romances for people 
who like who lack other forms of community, a path away from crime and prison for young 
men, an example to children and a source of welf-respect for parents. Ross Douthat in de 
International Herald Tribune van 23/2/2013. 
Een nieuwe gedachte. Er is voortdurend grote ongerustheid, vooral bij politici, over de 
werkeloosheid in juist de rijkste landen. Merkwaardig is het verschil in perceptie (denk ik) 
tussen Zuid-Europa, Noord-Europa en de Verenigde Staten. De gebieden staan gerangschikt 
van hoge naar lage werkeloosheid en van hoge naar lage welvaart. Dat wil zeggen, zo was de 
situatie een paar jaar geleden. Op dit moment zijn de Verenigde Staten aan het schuiven 
richting Noord-Europa. 
Waarom maakt men zich juist in de rijke landen zo druk over de werkeloosheid? In alle 
objectiviteit zou men toch kunnen zeggen dat wat meer werkeloosheid in de rijke landen veel 
acceptabeler moet zijn dan in arme landen. Het volgende is een mogelijke verklaring. Juist in 
de rijke landen is de oorspronkelijke sociale samenhang berustend op het familieverband 
ernstig verzwakt. Daar ontleent de mens zijn behoefte aan lidmaatschap vooral aan zijn werk. 
En nu gebeurt er iets ingewikkelds. Het werk levert de sociale verbanden die elders verloren 
zijn gegaan. En dan levert bovendien ook inkomen. De goederen en diensten die met dat 
inkomen kunnen worden gekocht leveren een verdere behoeftebevrediging ontstaan door het 
verlies van lidmaatschap. De goederen en diensten leveren voedsel en veiligheid in zulke 
hoeveelheden dat de angst door het verlies voor lidmaatschap kan worden bestreden. 
Werkeloosheid is verlies van inkomen dat (schijnbaar?) beschermt tegen de angsten van de 
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eenzaamheid maar ook en vooral verlies van lidmaatschap. Het verlies van lidmaatschap bij 
verlies van werk of de angst hiervoor manifesteert zich in politiek. De burger eist van de 
politiek werk. Hoe realiseert de politiek werk? Daarvoor is een groeiende economie nodig. De 
wanstaltige economische ontwikkelingen van de laatste halve eeuw worden gestuurd door het 
waanidee van het eigenbelang als doelstelling maar ook door de behoefte aan 
lidmaatschap. Willen we uit die verwoestende spiraal aangezwengeld door de behoefte aan 
lidmaatschap komen, dan moet de maatschappij op één of andere manier lidmaatschap 
leveren. 

Joint intentionality!!!!!

De onderneming (11/8/2015)
naar boven

Het begrip onderneming is een modern woord, een woord dat in mijn jeugd nauwelijks werd 
gebruikt. Een toen meer gebruikt synoniem is bedrijf. Wat zijn de kenmerken van een 
onderneming? Harari noemt de onderneming terecht een verbeelde gemeenschap. De 
onderneming bestaat dus bij de gratie van iedereen die de onderneming als een realiteit 
beschouwt. Ik speel het spel mee.
Vooraf moet ik vaststellen dat ons Westerse leven onmogelijk zou zijn zonder de structuur van 
de onderneming. De onderneming heeft ons materiële welvaart gebracht op ongekende schaal.
Het is een op dit moment onmisbaar instituut. Maar er valt zoals op iedere door de mens 
geschapen structuur veel op aan te merken.

Uit The Nuer van E.E. Evans Pritchard.
Economic relations among the Nuer are part of  social relationships …. being mainly of a 
domestic or kinship order... I must emphasize however that the members of various segments
of a village have close economic relations and that all the people of a village have common 
economic interests, forming a corporation which owns its particular gardens, water supplies, 
fishing pools and grazing grounds; which herds its cattle in a compact camp in the drought; 
and operates jointly in defence, in herding and in other activities; and in which, especially in 
the smaller villages, there is much co-operation and in the sharing of food.
Deze beschrijving van het leven van dit prehistorisch levende nomadenvolk toont de aanleg 
van de mens voor een onderneming.

In 1771 begon Richard Arkwright in Cromford, Engeland, een spinnerij werkend op 
waterkracht, het begin van de industriële produktie, ondernemingsgewijze produktie. 
Inmiddels is de onderneming een cruciaal bestanddeel van de moderne maatschappij, de plek 
waar het grootste deel van de goederen en diensten die de moderne mens denkt nodig te 
hebben wordt geproduceerd. 
Voor ik verder ga: ik beperk me tot ondernemingen waar (misschien naast de eigenaar) 
werknemers werken.  Die mensen krijgen voor hun werk betaald en dat geld wordt verkregen 
door de goederen of de diensten die de onderneming aan anderen (personen, andere 
ondernemingen, instellingen, de staat) levert. De onderneming is een organisatie die niet 
verbonden is aan de overheid, de staat. (Het woord onderneming wordt meestal niet gebruikt 
voor een boerderij. Maar in feite is de boerderij ook een onderneming.)

Dienstverlening is een mooie verzamelnaam voor veel ondernemingsgewijs georganiseerde 
activiteit: banken, software bdrijven, makelaarskantoren, enzovoorts. Ondernemingen worden 
steeds groter. Eén onderneming is tegenwoordig dikwijls op vele locaties actief, er werken vele 
mensen. De onderneming is meestal eigendom van de aandeelhouders, mensen of instituties 
die afgezien van het innen van rendement op hun investering weinig bemoeienis met de 
onderneming hebben. 
De onderneming heeft een organisatievorm die afgeleid is van de groepsstuctuur van de jager-
verzamelaars en van de legers in latere tijden. Er is een leider, die de doelstelling vaststelt. Bij 
een onderneming is dat het produceren en verkopen van goederen en/of diensten. De leider, 
liever gezegd de ondernemer, zoekt mensen die hem hierbij moeten gaan helpen. Hij creëert 
een nieuwe groep. 
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De loyaliteiten, de verbondenheid van de groepsleden gaat niet zover als die bij de jager-
verzamelaars. Het is niet een door dik en dun samen optrekkende familie. Binnen de 
onderneming gelden dus tit-for-tat regels. De ondernemer ruilt arbeid van de mensen die voor 
hem werken tegen geld, hij betaalt een salaris. Richard Arkwright is één van de eersten die op 
deze wijze productie organiseerde. X bedenkt een product en vindt A, B en C om hem daarbij 
te helpen tegen betaling: deze structuur lijkt een vanzelfsprekend uitvloeisel van onze 
genetische make-up. De onderneming schept condities die lijken op de condities binnen de 
jager/verzamelaars-groep. In beide wordt van de groepsleden activiteit gevraagd die ertoe 
leidt dat alle groepsleden daar in meerdere of mindere mate baat bij hebben. Zonder ons 
gevoel voor we-ness (Tomasello) zou de samenwerking, die zeker niet altijd aangenaam is, 
niet mogelijk zijn. Andere structuren zijn gedoemd schadelijk te zijn voor een deel van de 
betrokkenen. Denk aan slavenarbeid of een ander extreem: het uitbesteden van arbeid aan 
zzp-ers.
Zo kom ik tegen mijn zin tot de ontdekking dat de onderneming een noodzakelijke structuur 
binnen de moderne maatschappij is. Waarom noodzakelijk en waarom tegen mijn zin? Het is 
logisch dat X, zie boven, hulp zoekt bij het uitvoeren van zijn plannen. Het is ook logisch dat 
de relatie tussen X en zijn hulpkrachten A, B en C een onevenwichtige is, een die lijkt op die 
van de prehistorische familie-groep maar op essentiële punten ervan verschilt. En daar zit de 
pijn. Ik kijk nader naar kenmerken van de onderneming die zelden of nooit worden benoemd.
1 Macht
Soms worden ondernemingen geleid door de oprichter/eigenaar, de ondernemer. Deze is dus 
de directeur. maar zeker grote ondernemingen hebben een afwijkende structuur. Na een 
beursgang is het eigendom van de onderneming overgegaan in handen van aandeelhouders. 
De feitelijke leiding van de onderneming is in handen van een directie met een salaris. De 
aandeelhoudersvergadering stelt een Raad van Bestuur of Raad van Commisarissen aan die de 
directie controleert. Er zijn andere bestuursvormen maar ik houd het hier eenvoudig bij deze 
twee. 
Altijd zijn de directieleden de machtigste mensen in de onderneming. Zij beslissen, met 
inachtneming van andere krachten, over alles: wat er gemaakt wordt, welke mensen bij de 
onderneming werken, waar de onderneming actief is, hoe de inkomsten worden gebruikt en 
dus hoeveel zijzelf en (andere) werknemers verdienen, hoeveel wordt geïnvesteerd en in welke
activiteiten, enzovoorts. 
Er zijn (gelukkig) een groot aantal krachten die hun macht inperken. De markt, een verbeelde 
gemeenschap zo vaag dat niet eens van een gemeenschap kan worden gesproken, bepaalt in 
hoeverre de produkten of diensten verkocht kunnen worden en hoeverre de onderneming dus 
profijtelijk is. De staat geeft middels wetgeving richtlijnen over onder andere veiligheid, 
minimumloon, ontslag en milieu. Vakbonden vertegenwoordigen de belangen van de 
werknemers. 
Positie en betaling van werknemers kan sterk verschillen per onderneming, per land en per 
tijdperk. In de Westerse wereld dwongen de vakbonden in de eerste helft van de twintigste 
eeuw onder andere middels stakingen betere arbeidscondities af. Toen ook ontstonden de 
collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's), resultaat van onderhandelingen tussen vakbonden
en directie, ofwel bedrijfstak. Morele opvattingen bij directies leidde tot humane relaties binnen
veel bedrijven in de tweede helft van de vorige week. De sympathie voor het neoliberalisme 
leidde ondanks stijging van de arbeidsproduktiviteit tot een verslechtering van sommige 
arbeidscondities voor werknemers.
2 Doelstelling
De mensen die er werken hebben dikwijls tot op zekere hoogte een gemeenschappelijke 
doelstelling. Ze hebben hetzelfde mentale model wat betreft de activiteiten die de 
onderneming dient te verrichten. De werknemer kan trots zijn op het bedrijf waar hij werkt. Er 
is een gevoel van we-ness. Ondanks onderlinge verschillen van mening en ergernissen zijn alle
betrokkenen het eens over de resultaten die hun werk moeten leveren: de producten van de 
onderneming.
Eigen ervaring
In Canada werkte ik vele jaren geleden in een closed shop. De arbeiders in deze fabriek, de 
bargaining unit, waren verplicht lid van één vakbond, die de onderhandelingen voor de CAO 
voerde. Management, al het personeel dat geen arbeider was, ploegbazen, kantoorpersoneel, 
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staffunctionarissen, droeg in de productiehallen een witte helm, de arbeiders een gele. 
Onbenoemd maar duidelijk voor iedereen werd van management meer loyaliteit verwacht dan 
van de arbeiders. Er was sprake van een heel duidelijke tweedeling in het personeel. Het leek 
alsof a priori van de arbeiders niet dezelfde soort loyaliteit werd verwacht. Een illustratie 
hiervoor was de via de CAO door de vakbond afgedwongen afspraak dat management geen 
arbeiderstaken mocht verrichten. Dat zou de werkgelegenheid van de bargaining unit 
bedreigen. Hier waren de werknemers verdeeld in twee groepen met ieder hun eigen gevoel 
van  we-ness. Het management had een andere gemeenschappelijke doelstelling dan de de 
bargaining unit. Van de eerste groep werd meer loyaliteit verwacht. De bargaining unit had 
een veel meer voorwaardelijke loyaliteit en was tot op zekere hoogte de vijand van het bedrijf.
De beloning voor de leden van het management (en dat omvatte ook al het kantoorpersoneel) 
was een relatief betere beloning en minder risico van individueel ontslag.
3 Interactie 
Een groot deel van de activiteit van mensen binnen de onderneming, de werknemers, bestaat 
uit onderlinge interactie. (De, menselijk gezien, eenzame lopende bandwerker is er wel maar 
vormt een kleine minderheid.) Bij deze interacties binnen de onderneming is nooit sprake van 
geldverkeer en zo goed als nooit van fysiek geweld. Er zijn wel degelijk conflicten. Geldverkeer 
is er op het moment dat goederen of diensten de onderneming verlaten en aan het eind van de
maand als de salarissen worden betaald. 
4 Personeelsselectie
 De onderneming selecteert uit de omgeving alleen die personen die 'bruikbaar' zijn als 
werknemer. De aard van de tit-for-tat condities, wat normaal gesproken wordt aangeduid met 
arbeidsvoorwaarden, zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van bruikbare mensen. Zijn 
er weinig beschikbaar, dan zullen de arbeidsvoorwaarden beter zijn. Maar ook is een ander 
extreem mogelijk: slavenarbeid. De moraal van de ondernemer is daarbij natuurlijk van groot 
belang. De ondernemer functioneert in een omgeving, een maatschappij zou men kunnen 
zeggen, waar de verantwoording voor niet-bruikbare mensen bij anderen ligt. Die anderen zijn,
heel ironisch, de mensen die voor hem werken (want de niet-bruikbaren kunnen familie zijn 
van de bruikbaren) dan wel de staat. 
5 Organisatie
De onderneming heeft een gelaagde organisatie. Het organogram rangschikt de mensen in 
lagen. De plaats van iemand in het organogram bepaalt aan wie iemand ondergeschikt is en 
van wie iemand de baas is. In het allereenvoudigste organogram:

X
|

y  y  y  y  y  y  y  Y 
                        |

                           Z  z  z  z  z  z  z  z
  |

a  a  a  a  a  a  a  a 
Als steeds in iedere laag (uitgezonderd de onderste laag) een persoon 10 ondergeschikten 
heeft, heeft bij 5 lagen de onderneming 10 000 mensen als personeel. Van die 10 000 mensen 
zijn er 1000 chef van tien ondergeschikten. Deze structuur levert de hoogst geplaatste, bij de 
start van de onderneming is dat de oprichter van de onderneming, de maximale controle. De 
1000 mensen kunnen op het niveau van groepen met de omvang van een extended family, zijn
wensen doorgeven. Omdat zij profiteren van gedeeld leiderschap is er emotionele 
afhankelijkheid.

Terzijde:
De Braziliaanse Ricardo Semler erfde Semco, een bedrijf dat hij succesvol uitbouwde tot een 
grote onderneming: omzet van $ 4 miljoen in 1982 met een personeelsbestand van 90 tot $ 
212 miljoen in 2003 en een personeelsbestand van 5000 in 2012. Hij past revolutionaire 
opvattingen toe in Semco. Kenmerken van de onderneming zoals Semler die wil:
Transparantie: Alle informatie is voor iedereen in het bedrijf beschikbaar.
Zelforganisatie: Binnen afdeling beslissen mensen in onderling overleg zelf over de 
organisatie.
Productiecellen: Autonome eenheden van maximaal honderdvijftig personen werken een 
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product volledig af. Dit doet denken aan de ideeën van Eckart Wintzen toegepast in Origin eind
vorige eeuw.
Overleg: Onderling overleg van werknemers tweemaal per week met als gevolg sociale 
controle.
Nieuw personeel: Productieteams beslissen over nieuw personeel , ook over nieuwe 
leidinggevenden.
Paternalisme: geen atletiekbanen, zwembaden, enzovoorts. Personeel wordt als volwassenen 
behandeld.
Semler heeft dus in zijn onderneming een moraal gecreëerd, een moraal die afwijkt van wat 
gebruikelijk is in een moderne onderneming, een moraal die dichterbij de moraal van de 
prehistorische mens staat. 
Ieder bedrijf zou 5 % luie personeelsleden moeten hebben, net als in het normale leven. 
Het geeft me associaties met de voortdurende strijd van de Nederlandse overheid 
gehandicapten werkgelegenheid te verschaffen. Subsidieregelingen moeten werkgevers 
overtuigen zulke mensen in dienst te nemen. Dat zo een subsidie noodzakelijk lijkt te zijn, 
bewijst dat winstgevendheid belangrijker is dan de zorg voor de gemeenschap waarvan de 
zorg voor mensen met een beperking een onderdeel van is.
6 Moraal
Binnen de onderneming ontwikkelt zich, zoals binnen iedere groep, een specifieke moraal.
De moraal is zoals bij alle subgroepen gerelateerd aan de omgeving. En als ook zo dikwijls is 
deze ten dele officieel vastgelegd en informeel maar daarom niet minder belangrijk. De 
formele regels staan in de collectieve of individuele arbeidsovereenkomst (cao). Als voorbeeld: 
de werkgever verplicht zich tot veiligheid van de werknemers, de werknemer is verplicht op 
bepaalde vastgelegde tijden aanwezig te zijn. 
Ik geef een aantal voorbeelden van informele regels. Omgangsregels kunnen betrekking 
hebben op de wijze waarop meerderen en minderen elkaar aanspreken. Van veel regels is 
onduidelijk of deze als morele regels moeten worden opgevat. De werkgever kan bijvoorbeeld 
verwachten dan wel met morele druk afdwingen dat personeel bereid is nu en dan overwerk te
verrichten, al of niet betaald. Er is de geheimhouding naar buiten toe, soms formeel 
afgedwongen, soms informeel. Er zijn de informele regels over ten toon te spreiden activiteit, 
kleding, deelname aan sociale activiteiten. Er kan een groot taboe zijn op contacten tussen 
mensen uit twee lagen niet direct boven elkaar gelegen.
In hoeverre zijn de regels moraal? Het is aan de lezer te beslissen. De regels worden 
gehandhaafd door twee separate krachten, de emotionele binding met de groep dus de 
“ouderwetse” manier en de mogelijkheid uit de groep te worden gestoten door de leiding en 
dat betekent: ontslag. Met ontslag is er verlies van inkomen.
7 Geheimen
De onderneming is voor de buitenwereld een zowat geheime organisatie. Goederen of diensten
die verkocht moeten worden, worden luid en duidelijk aangeprezen. Over het financiële reilen 
en zeilen moeten eventuele aandeelhouders geïnformeerd worden via jaarverslag en 
aandeelhoudersvergadering. Maar verder is wat er gebeurd binnen de onderneming geheim. 
Eigenlijk komt dit overeen met veel groepen. Slechts met (journalistieke) moeite kan 
achterhaald  worden hoe de relaties tussen de spelers zijn binnen het eerste van AJAX, een bij 
uitstek publieke groep. 
Binnen de onderneming zijn grote belangentegenstellingen tussen personen die weinig 
emotionele band hebben. Zo zal de werkgever aan zijn werknemers zo weinig mogelijk inzicht 
geven in salaris- en promotiebeleid. Werknemers houden klachten en problemen voor zich om 
ontslag te voorkomen. Uit concurrentieoverwegingen zijn productie- em proceduremethodes 
geheim.
Eigen ervaring:
Eén van mijn taken voor bedrijf A waar ik werkte was het berekenen van de de begrote 
kostprijs. Maandelijks werd deze begrote kostprijs door afdelingschefs vergeleken met de 
werkelijke kostprijs.
In bedrijf B was ik verantwoordelijk voor een belangrijks deel van de produktie maar in de 6 
jaar dat ik daar werkte werd voortdurend aangedrongen op meer produktie zonder dat mij ooit
enig getal betreffende de produktiekosten werd medegedeeld. Ik kon slechts concluderen dat 
de winstmarges groot waren en dat scheppen geld werden verdiend.
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8 Verdeling
Bij iedere onderneming komt geld binnen en stroomt geld uit. Verkoop van producten en 
diensten levert geld, het geld wordt uitgegeven aan grondstoffen en diensten, investeringen, 
belastingen, salarissen en winstuitkeringen aan de eigenaar/-aren. Het begrip winst is zowat 
alleen voorstelbaar met de onderneming. De directie heeft (tegenwoordig) als belangrijkste 
doel deze winst te maximaliseren. Enkele manieren om dat te bereiken zijn: vergroting van 
omzet, hogere verkoopprijzen, lagere arbeidskosten door verhoging van productiviteit of 
verlaging van salarissen, belastingontduiking en de aankoop van andere ondernemingen. Vrij 
onbekend is het begrip rendementsverhoging. Dat wordt bereikt als uit eenzelfde hoeveelheid 
grondstof meer product wordt gemaakt. Maar ook productiviteitsverhoging betekent meer 
rendement, maar dan meer rendement van de arbeid.
Met winstmaximalisatie als doelstelling is de onderneming te beschouwen als een constructie 
die functioneert ten behoeve van de aandeelhouders of eigenaars van de onderneming. De 
onderneming functioneert dankzij een aantal andere partijen of organisaties of groepen 
mensen. Maar de belangen van die anderen, de werknemers, de kopers van de producten, de 
leveranciers, zijn (ten dele) tegengesteld aan die van de onderneming. Dat maakt het gevoel 
van “we-ness”, zie doelstellingen hierboven, tot op zekere hoogte absurd.
9 Relatie met de buitenwereld
De onderneming levert de goederen en diensten die ons leven bepalen. Ons leven, het leven 
van de Westerse mens in de 21ste eeuw, is materieel een uiterst aangenaam leven. Maar niet 
alles wat de onderneming doet is goed. De onderneming is ten principale een groep die 
groepsbelangen voorop stelt. Zo gaat het alle groepen. Maar de belangen van de groep kunnen
zo groot zijn, dat de mensen in het bedrijf zonder enige gêne handelen in strijd met de 
belangen van de omgeving, de omringende wereld waar zijzelf als burger, ouder, 
verenigingsmens, enzovoorts deel van uitmaken. 
In 2015 komen drie interessante voorbeelden van veroordelenswaardig gedrag van 
ondernemingen ten opzichte van de buiten wereld bij elkaar.
1 ExxonMobil, een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld, verdoezelde kennis over de 
opwarming van de aarde. Al in het begin van de tachtiger jaren wist ExxonMobil van het 
broeikaseffect. De directie erkende het feit en wilde in eerste instantie bijdragen aan de 
oplossing van het probleem. Maar later subsidieerde het bedrijf organisaties die het 
broeikaseffect ontkennen.
2 Johnson en Johnson, een groot Amerikaans concern onder andere op het gebied van 
medische apparatuur, maakt en verkoopt matjes die bij verzakking in de schede van vrouwen 
kunnen worden geplaatst. Het blijkt dat deze matjes ernstige medische problemen kunnen 
veroorzaken en het blijkt dat het bedrijf daar al heel lang van op de hoogte is geweest zonder 
dit te rapporteren.
3 Het enorme concern Volkswagen beïnvloedde met behulp van software-instellingen de 
emissie van schadelijke gassen van dieselmotoren tijdens testen. Het gevolg is dat de auto's 
schijnbaar minder schadelijke gassen zouden uitstoten en zo ten onrechte als 
milieuvriendelijke auto's werden verkocht.
Alle drie de bedrijven wekken verontwaardiging op. Ze bedrijven onoprechtheid ten koste van 
de maatschappij. Binnen de bedrijven lijken mensen rond te lopen die de normen van de 
gemeenschap overtreden. Dat zijn toch ook hun normen? In alle drie bedrijven wordt het 
bedrijfsbelang nagestreefd, meer omzet, meer winst ofwel minder verlies van omzet en winst. 
Te grote nadruk op het broeikaseffect zal minder gebruik van olie als bron van energie tot 
gevolg hebben, weet de bedrijfsleiding van Exxon. Melden dat de matjes tot grote medische 
problemen zal leiden tot minder omzet bij Johnson&Johnson. De matjes zullen helemaal niet 
meer verkocht worden. De voorafgaande research blijkt weggegooid te zijn. Door de 
“sjoemelsoftware” in dieselauto's gemaakt door Volkswagen maakt dat ze strenge keuringen 
passeren en belastingkortingen krijgen en dus meer geld opbrengen. Bovendien wordt het 
imago van Volkswagen beter: dit is het bedrijf dat wat aan milieuvervuiling doet, wordt 
gesuggereerd. 
Hoe is te begrijpen dat waarschijnlijk relatief fatsoenlijke mensen binnen het bedrijf gedrag 
vertonen dat zij elders werkend als lid van de maatschappij zouden veroordelen? Dit is alleen 
te verklaren als we aannemen dat mensen op verschillende plaatsen, bij verschillende 
omstandigheden een specifieke moraal aanhangen. Ze nemen de moraal op de betreffende 
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plaats over van de (formeel of informeel) gezaghebbenden. De werknemer leert acties te 
ondernemen die bijdragen aan meer winst/omzet voor Volkswagen. Die acties zijn “goed”. Dat 
wordt dus onderdeel van de moraal die hij hanteert als hij werkt. Als hij zo denkt, is hij 
onderdeel van de groep. Weigert hij dit als regel te aanvaarden, dan dreigen er alle mogelijke 
conflicten. Deze winst-als-moraal regel staat naast vele andere regels die onder andere de 
omgang met collega's, meerderen en ondergeschikten sturen. Verstandig management zal er 
op uit zijn ervoor te zorgen dat het bedrijf veel overeenkomst toont met een goed 
functionerende = succesvolle j/v-groep. Natuurlijk zijn al deze processen volstrekt onbewust. 
Aan het perverse gedrag van bedrijven zoals Exxon, Johnson&Johson en Volkswagen zijn 
enkele aspecten te onderscheiden. 
(1) De belangen van de groep worden hoger worden gesteld dan die van de omgeving van 
deze groep. De groep, dat is het bedrijf, de omgeving is de maatschappij waarbinnen het 
bedrijf functioneert. Het bevorderen van de winst leidt tot schade aan de belangen van de 
maatschappij.
(2) De tweede perversiteit is het veroorzaken van frustratie van werknemers. De 
werknemer is ook lid van de maatschappij, de omringende wereld. Hij is “lid” van Exxon, 
Johnson&Johnson of Volkswagen maar ook lid van een gezin, burger van een staat, 
enzovoorts. Als de moraal van het bedrijf in strijd is met die van de moraal behorend bij de 
andere lidmaatschappen moet de werknemer kiezen. Kiest hij niet de moraal van het bedrijf 
waar hij werkt, dan heeft hij een probleem. Het betekent dat hij, wat hij zijn eigen moraal zou 
kunnen noemen, moet verloochenen. Hij verloochent zichzelf. Een alternatief is dat hij twee 
morele systemen gaat hanteren, één voor op het werk en één daarbuiten.
(3) Veel werknemers hebben een leidinggevende functie en moeten ondergeschikten 
dwingen dan wel overtuigen de regels en de moraal van het bedrijf te volgen. Zo wordt de 
integriteit van deze mensen nog sterker op de proef gesteld.

Privé
Ik was leidinggevende in een fabriek. Mijn afdeling bestond uit een productieunit rond welke in 
24/7 ploegendienst in totaal circa 200 mensen werkten, allen behorend tot mijn 
verantwoordelijkheid. Mijn positie was hiërarchisch dichtbij de directie van het bedrijf.
Omdat ik voorstander was van vele socialistische ideeën onder andere arbeiderszelfbestuur, 
werd ik lid van een politieke partij van linkse signatuur. Er waren geen maatschappelijke 
gevolgen maar de tegenstelling tussen de standpunten die ik als leidinggevende moest 
innemen en mijn politieke opvattingen werd ondragelijk. 
Na enige tijd verliet ik het bedrijfsleven.

Ik vergelijk de onderneming met een denkbeeldige j/v-groep. De onderneming verschilt van de
j/v-groep in de aard van het lidmaatschap. 
* De j/v-groep kent als leden alle personen die binnen de groep geboren zijn. De onderneming
selecteert mensen. 
* De onderneming is er niet voor de groepsleden, de onderneming is er vooral voor de 
eigenaren, de aandeelhouders. 
* De leiders in de onderneming hebben meer macht dan die in een j/v-groep. 
* De groepsgrootte van de onderneming is dikwijls veel groter dan die van de j/v-groep en dus
zijn de verbanden tussen de leden zwakker. De verdeling van de “vangst” ofwel opbrengst van 
de ondernemer is vergeleken met die van de j/v-groep onrechtvaardig. 
* Ook zonder wangedrag kunnen groepsleden/werknemers hun plaats in de groep verliezen. 
De morele kwaliteiten van de onderneming zijn dus inferieur aan die van de j/v-groep. 
Er is een periode van verlicht ondernemerschap geweest waarbij de directeur-eigenaar zich als 
een ouderwetse groepsleider gedroeg en verantwoording voelde voor het welzijn van de 
arbeiders en hun familie. Dat was de tijd dat er bedrijfswoningen werden gebouwd. Later, in de
tweede helft van de twintigste eeuw, werd gesproken van de gelijkwaardigheid van de factor 
kapitaal en de factor arbeid. Die tijd is voorbij.

Ten eeuwige dage zal de kapitalistische constructie van de "vereniging van kapitaal en arbeid" 
een voor mij ironische constructie blijven. Waarom is het recht van de kapitaalverschaffer zo 
groot? Zonder een echt dwingende noodzaak worden mensen uit de groep gestoten. 
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Het bedrijf, de onderneming, is een instelling waar een groot aantal mensen bijeenkomt, die 
gezamenlijk een doelstelling onderschrijven. Zij doen dat niet zomaar, voor ieders inzet moet 
betaald worden in de vorm van een salaris. 
Toch denken die mensen niet ieder moment aan hun salaris, zij verwachten niet aan het eind 
van iedere dag betaald te worden, zij zijn dikwijls emotioneel verbonden met het bedrijf, zij 
blijven er jaren werken, zij zijn lid van de groep, delen de waarden van de groep, schikken zich
in hun rol binnen de groep. De groep, het bedrijf, kent nadrukkelijk leiders. Zoals leiders 
betaamt, hangt hun effectiviteit mede af van de mate waarin zij ervoor zorgen dat de groep 
kan blijven functioneren. Als de leiders zich niet aan de fundamentele regels van het spel 
houden, zal het functioneren van het bedrijf in gevaar komen. 
De groepsleden die het bedrijf vormen zijn in 
de eerste plaats de mensen die er werken en 
niet de aandeelhouders, die normaal 
gesproken tegen een passende beloning 
slechts voor de condities zorgen, waardoor het
bedrijf kan functioneren. De kop boven een 
prachtig artikel in NRC/Handelsblad over de 
kredietcrisis luidt "Nieuwe zakenelite zet 
bedrijf op de tweede plaats". De 
vanzelfsprekende loyaliteit die mensen 
vroeger hadden met het bedrijf waarvoor ze 
werkten bestaat nu niet meer, vindt de 
voormalige bestuursvoorzitter van Lede, zie 
hiernaast. De CEO's van nu overtreden 
fundamentele regels van groepsloyaliteit. Het 
nastreven van aandeelhouderswaarde met 
voorbijgaan aan andere waarden, zoals 
werkgelegenheid, bijdrage aan de 
gemeenschap en nog zowat, het opbreken en 
doorverkopen van onderdelen van het bedrijf, 
dat alles gebeurde tijdens de jaren 
voorafgaand aan de economische crisis van 
2008 - 2013. Zulk gedrag is in strijd met de 
rol van groepsleider. De consequenties maken 
we nu mee. De onderneming is recent 
geperverteerd. 

Wat is het beste voor mij en waar kan ik dat 
krijgen”, zegt Kees van Lede (66), voorheen 
van AkzoNobel. De vanzelfsprekende loyaliteit 
die mensen vroeger hadden met het bedrijf 
waarvoor ze werkten bestaat nu volgens hem 
niet meer. „Omgekeerd halen bedrijven 
mensen binnen die er geen geschiedenis mee 
hebben, geen gevoel voor de cultuur ervan.”
De bestuursvoorzitters van toen hadden in 
1998 wel grote bewondering voor Cees van 
der Hoeven van Ahold, die jaar na jaar de 
beurskoers van zijn bedrijf omhoog blufte en 
daardoor in de Verenigde Staten de ene na de
andere miljardenovername kon doen. Nu 
zeggen ze dat ze het toen al niet meer 
vertrouwden en ver voor de bijna-ondergang 
in 2003 hun eigen aandelen in Ahold hadden 
weggedaan.
Wat ook steekt: dat hun opvolgers, ook als ze 
hun werk slecht deden, in korte tijd meer 
salaris kregen dan zij in hun hele leven 
hadden verdiend.
Mensen en bedrijven zijn volgens Van Lede 
footloose geworden, ze halen mensen binnen 
die er geen geschiedenis mee hebben. „Kijk 
naar die Moberg”, zegt hij. Die Moberg was de
Zweed die na 2003 Ahold leidde. „Bij het 
volgende bedrijf is hij ook al weer weg. En die
Fin die hij meenam voor financiën vertrok na 
twee jaar, precies op het moment dat hij zijn 
opties kon uitoefenen. „Huurlingen zijn het.”

De onderneming in zijn meeste verlichte vorm heeft karakteristieken die in strijd zijn met de 
menselijke natuur. Daar bovenop vertonen ondernemingen op dit moment kenmerken die 
schadelijk zijn voor de samenleving. 
Mijn afwijzing van het harde kapitalisme betekent niet dat ik nu een alternatief ga verkopen. 
Dat is er niet of ik weet het niet. Zoals Gray schrijft over de mythe van Sisyphus is anders dan 
Camus in zijn Mythe van Sisyphus. Maar de Sisyphus die verplicht is tot vruchteloze arbeid is 
waarschijnlijk een goed beeld om de menselijke conditie te beschrijven. 

Misschien ben ik wel te optimistisch over de denkbeeldige j/v-groep. Ik heb weinig notie van 
de enorme variëteit aan j/v-groepen. Denkend aan de verschillen tussen het leven van 
pygmeeën in Kameroen en Eskimo's in Noord-Canada bedenk ik me voorzichtig te moeten zijn.
Als het slecht gaat met de onderneming, worden er mensen ontslagen. Hier is een 
overeenkomst met de prehistorie. Als het slecht gaat met de j/v-groep dan betekent dat 
honger of kou. Dan gaan de zwaksten dood. Het volk in de bergen van Colin Turnbull geeft er 
goede illustraties van. Misschien is het wel heel vaak zo gegaan in de prehistorie.
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Uit een column van Bas Heine uit NRC van 30/4/2016

De Belgische site Apache.be publiceerde onlangs een beklemmend filmpje …. waarin op 
wervende wijze getoond werd hoe Douwe Egberts de Senseo-koffiepads erin ramde bij de 
lezers van het Algemeen Dagblad – men kocht zich in als gezicht van de jaarlijke AD-koffietest
en hoewel de Senseo-pads slechts op de achtste plaats belandden, kwam het merk toch 
glorieus als „Beste Koop” uit de test. Die uitslag werd vervolgens door Senseo in reclame 
uitgemeten. Zoals de hoofdredacteur verklaarde: „De muur tussen marketing en redactie is 
niet meer van deze tijd. Zo’n samenwerking tussen redactie en adverteerder is een win-win 
voor alle partijen.” 
…......
 De verklaring moet zijn dat men het helemaal niet meer als bedrog ziet. Het ene 
waardenstelsel is gewoon vervangen door een ander. Juist omdat de journalistiek geldt als 
betrouwbaar en objectief, is die aantrekkelijk voor reclame, die in de aard niet objectief is. 
Keurige advertenties, losse commercials apart van de journalistieke content, dat werkt niet 
meer, de consument is getraind om herkenbare reclame te negeren of zelfs te weren, met een 
sticker op de deur of een adblocker op zijn computer. De reclame zuigt zich als een vampier 
vast aan alles wat nog als autoriteit geldt –en zoals je in spotjes smeersels en tandpasta het 
beste kunt laten aanprijzen door een man in een witte doktersjas, zo is het natuurlijk prachtig 
als jouw reclame de schijn van objectieve journalistiek krijgt. En trouwens, wat is objectief, 
objectiviteit bestaat helemaal niet, dus dan kan je er maar beter wat aan verdienen. 
…......
Ikzelf verbaas me erover dat de mensen die chronisch schreeuwen over manipulatie door de 
onbetrouwbare politiek, zich nooit druk maken over de eindeloze manipulatie door de 
commercie, de productplacement in populaire programma’s, de ingestoken advertorials, de 
chatbots en de doorzichtige aanbevelingen van BN’ers. Er is niets besmuikts meer aan. Er 
staat meer op het spel dan alleen de integriteit van de journalistiek. Zowel de politiek als de 
commercie doet naar buiten toe nog steeds alsof zij ons, burgers/consumenten, beschouwen 
als zelfstandige, verantwoordelijke individuen, die hun eigen, afgewogen keuzes maken. Dat is
een handige leugen. In werkelijkheid beschouwen ze ons steeds meer als object, als irrationele
wezens die je, subtiel en minder subtiel, kunt beïnvloeden en nudgen, door in te spelen op 
onbewuste instincten en emoties. Wat bedreigd wordt, is dus onze eigen autonomie. We zijn 
prooi.

De verwoesting van ecosystemen 
naar boven

Wikipedia zegt: De ecologie bestudeert de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen,
populaties of levensgemeenschappen en de relaties tussen organismen, populaties, 
levensgemeenschappen of landschappen en de niet-biologische omgeving. De studie op het 
niveau van de soort heet ook wel autoecologie en op het niveau van de levensgemeenschap en
ecosysteem heet gemeenschapsecologie of synecologie.... Een ecosysteem wordt gevormd 
door de wisselwerkingen tussen alle levende organismen en de abiotische omgeving. De term 
ecosysteem werd in 1935 door Arthur Tansley geintroduceerd. Voorbeelden van ecosystemen 
zijn een bos, maar ook de hele aarde. Sommigen beschouwen zelfs een potplant als 
ecosysteem. Onderdeel van een ecosysteem zijn afzonderlijke planten, dieren en micro-
organismen en de onderlinge complexen die zij vormen, bijvoorbeeld in de vorm van 
levensgemeenschappen en populaties. Vaak ziet men ecosystemen als dynamische en 
functionele eenheden. Ik wil het hebben over ecosystemen van de mens. 
Er wordt veel gepraat en geschreven over het behoud van ecosystemen: de Waddenzee, de 
heidelandschappen, het laatste Europese oerbos in Polen, de regenwouden in Amazone-
bekken. 

Privé
Ook de tuin is een ecosysteem. Met afgrijzen kan ik kijken naar nieuwe bewoners die alles wat
groeit in hun pas verworven tuin rücksichtlos (laten) verwijderen tot deze in een woestijn is 
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veranderd. En dan komen er volgens een PLAN, een ONTWERP, zich schrikachtig gedragende 
volwassen planten in de tuin, soort op soort gerangschikt. Als de leverancier en deskundige 
van het plantgoed zijn zin krijgt, dan worden deze planten ten behoeve van de omzet te dicht 
op elkaar gepoot, zodat ze in benauwenis zullen opgroeien. 
Enkele malen verwierf ik een tuin. Niet omdat ik zo ethisch of aardig ben, niet omdat ik zo ben
opgevoed, niet omdat ik zoveel verstand van tuinen en planten heb, niet omdat ik het geld 
niet wil besteden, heb ik om te beginnen de tuin de tuin gelaten. Eerst kijken wat er groeit. En
dan volgen langzaam de ingrepen : hier er iets uit en daar er iets bij. Aarzelen bij het 
opgroeiende onkruid. Misschien is het wel iets leuks. Mijn tuinen zijn dus rommelig. 

De mens heeft zich ecosystemen geschapen waarin andere organismen slechts een marginale 
rol spelen: tuinen en parken als decoratie en voor kortdurend verblijf, huisdieren als aanvulling
dan wel vervanging van menselijk gezelschap, beesten en planten, derivaten van natuur, in 
agrarische bedrijven ten behoeve van onze voedselvoorziening. De meeste mensen leven in 
een soortarme natuur: wat vliegen en muggen en verder grote aantallen onzichtbare 
organismen: van bedwantsen tot bacteriën. 
Maar natuurlijk kan toch van de ecologie van een mensengemeenschap gesproken worden. 
Men zou kunnen spreken over het ecosysteem gezin. De ecologie van dit systeem beschrijft 
de interactie tussen de gezinsleden en de niet-biologische omgeving, zie de Wikipedia definitie.
Zo zijn alle groepen ecosystemen: verenigingen, de staat, bedrijven, ziekenhuizen, scholen, 
NGO's, instituten, BV's, universiteieten, enzovoorts. 
Al deze ecosystemen wijzigen voortdurend, met opzet of niet. Sterfte van mensen, oorlog, 
dalende omzet, uitvindingen, interne en externe conflicten leiden tot wijzigingen, versterkingen
en verzwakkingen van deze ecosystemen. Soms kan zo'n ecosysteem te gronde gaan. Als de 
opgroeiende kinderen het huis verlaten en één van de ouders sterft, is dat gezin verdwenen. 
Een faillisement (zonder doorstart) leidt tot het verdwijnen van een bedrijf.
De menselijke ecosystemen, van ziekenhuis tot werkplaats, van ministerie tot verkeersbureau, 
bestaan meestal uit één of meerdere locaties, een kantoor, een loods, een aantal fabieken, met
daarin steeds terugkerend een aantal mensen. Die mensen zijn dikwijls werknemers. Dit soort 
ecosystemen zijn onmisbaar voor de mensheid. Zonder deze ecosystemen kan de 
maatschappij niet functioneren. 
We dienen met deze ecosystemen net zo voorzichtig om te gaan als die in (wat wij noemen) de
natuur. In de moderne bedrijfsvoering gebeurt dit niet. Een bedrijf "stoot een onderdeel af". 
Dat "onderdeel" is een aantal gebouwen waarin mensen werken, de klanten die goederen van 
het onderdeel krijgen, leveranciers die goederen en diensten leveren. Het meeste waardevolle 
onderdeel van het "onderdeel" is de groep mensen met een rijke schakering van kwaliteiten die
in een organisatiestructuur samenwerken volgens patronen die misschien jaren ontwikkeltijd 
nodig hebben gehad. "Het onderdeel wordt afgestoten." Het is een vorm van mensenhandel 
waarvan ik niets begrijp. Voetballers worden ook verkocht, maar verdienen daar zelf aan. Bij 
het handelen in bedrijven of onderdelen daarvan wordt voornamelijk gehandeld in mensen. 
Wat een absurditeit dat iedereen spreekt van vrijheid en democratie. Dat hier sprake is van 
slavenhandel blijkt uit de vervolgstappen. Het "bedrijfsonderdeel" wordt gefuseerd of 
afgeslankt of doorverkocht of gereorganiseerd of ontmanteld. Mensen dus worden gefuseerd, 
afgeslankt of doorverkocht of gereorganiseerd of ontmanteld. Dat laatste betekent ontslag. Zij 
hebben daar niets over te zeggen. Na soms jarenlang te hebben deelgenomen aan 
groepsprocessen die het hart van een bedrijf en de kern van hun bestaan vormden, worden zij 
als vee verhandeld, verplaatst en/of beroofd van werk en inkomen. Iedereen vindt het 
normaal, vanzelfsprekend, noodzakelijk, logisch. 
Privé
Ik werkte in een fabriek met 800 man personeel. De fabriek was er één van een stuk of tien, 
twintig, gezamenlijk één Belgische onderneming vormend. Al die fabrieken maakten glas. De 
onderneming werd opgekocht door een Frans bedrijf. De nieuwe CEO, die toen nog algemeen 
directeur heette, bestuurde in totaal zo'n honderd fabrieken. Hij is nooit op mijn fabriek 
geweest. Later werd alles gekocht door een Japans bedrijf. 
Eigenlijk wil ik dit misdadige gedrag van CEO's en andere bestuurders, aangemoedigd door 
aandeelhouders niet bespreken vanwege de kwalijke consequenties voor individuen. Wat zij bij 
het afstoten, fuseren, afslanken of ontmantelen ook doen is de structuur van de groep schade 
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toebrengen of afbreken. Zij veroorzaken een ecologische verwoesting zoals sommige nieuwe 
tuineigenaren dat met hun nieuwe tuin doen. Het is merkwaardig dat economen zich niet het 
hoofd breken over de fenomenale kosten van dit soort reorganisaties. Ook niet-rendabele 
bedrijven herbergen in de samenwerkingsverbanden tussen de mensen die er werken een niet 
te becijferen waarde. Enthousiaste commentaren worden in economie bijlages van kranten 
geschreven over de noodzaak van het opruimen van niet-rendabele bedrijfsonderdelen. De 
absurditeit van dit soort processen begint met het concept van het eigendom. Mensen zijn 
eigenaar van bedrijven en zijn daarmee eigenaar van het werkzame leven van de mensen die 
in de bedrijven werken. In plaats van met ontzag voor het ecosysteem, in overleg met de 
mensen die er werken langs wegen van geleidelijkheid veranderingen te bewerkstelligen, 
worden op grote afstand op basis van uitsluitend financiële cijfers grove ingrepen bedacht. Het 
is niet alleen immoreel, het is ook nog stom. 

De pervertering gaat verder. Private equity investeerders kopen een bedrijf en hollen het 
vervolgens uit, vreten het op. En dan danken ze het af. Zo gebeurde of gebeurt dat met 
bijvoorbeeld de PCM en de HEMA. 

John Gray (zie onder andere Zwarte mis) heeft een bij mij al aanwezige gedachte enorm 
versterkt. Een keuze tussen uit de Verlichting voortkomende ismes, kapitalisme, liberalisme, 
communisme, socialisme, is in feite steeds dezelfde keuze van de vooruitgangsgedachte. Deze 
politieke systemen zijn even zovele religies die de belofte van eeuwigdurend heil in de (verre) 
toekomst verkondigen. Als de maatschappij via methode X wordt ingericht dan zal dat leiden 
tot welvaartsgroei, voorspoed, vrede, enzovoorts. Dat is de ijdele hoop.

Vergelijking staat en onderneming
naar boven

De staat en de onderneming zijn de twee virtuele groepen die voor velen in het Westen 
(Europa en Noord-Amerika) maar inmiddels ook in China en Japan van doorslaggevende 
betekenis zijn gezien hun invloed op de kwaliteit van het bestaan van de leden. De leden zijn 
natuurlijk de mensen die de nationaliteit dragen van de staat en wat betreft de onderneming 
de werknemers en de mensen van hen afhankelijk. Dat betekent dat Bij vergelijking van 
getallen het aantal werknemers met naar schatting een factor 5 vermenigvuldigd moet worden
bij vergelijking met bewonersaantallen.
De ondernemingen groeien tot enorme organisaties. 

onderneming werknemers omzet

Walmart 2,1 miljoen $ 480 miljard

ExxonMobil 100 000 $ 450 miljard

Cocacola 700 000 $ 40 miljard

Google 55 000 $ 75 miljard

Ahold 375 000 $ 40 miljard

land bewoners BNP

Burundi 10 miljoen $ 1 miljard

Nederland 17 miljoen $ 740 miljard

Vietnam 90 miljoen $ 190 miljard

Bolivia 11 miljoen $ 33 miljard
 Er zijn ongeveer 150 landen met een BNP (bruto nationaal produkt) kleiner dan Walmart, 25 
met een groter BNP.

Wat zijn de overeenkomsten tussen de staat en de onderneming?
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Beiden eisen een bijdrage van de leden: 
de staat: belasting in het geval
de onderneming: arbeid 
Beiden leveren iets aan hun leden:
de staat: goederen en diensten zoals onderwijs, bescherming, rechtspraak, infrastructuur
de onderneming: loon
Beiden hebben een hierarchische structuur zodanig dat de leden weinig of geen individuele 
invloed hebben op de organisatie waar zij lid van zijn.
Beiden dragen bij aan de moraal van de leden, het is in beide gevallen een afgedwongen 
moraal.
de staat: wetgeving 
de onderneming: gedragsregels binnen het bedrijf (werktijden, structuur van de hierarchie)
Beiden eisen loyaliteit:
de staat: kan eisen bij te dragen aan de verdediging van de staat.
De onderneming: bijdragen aan de winstgevendheid en/of groei van de onderneming met een 
prioriteit groter dan die van de omgeving
Beiden kunnen de leden straffen bij wangedrag:
de staat: gevangenisstraf
de onderneming: ontslag
Beiden kunnen bijdragen aan technologische en wetenschappelijke vooruitgang.
De staat: universitair onderwijs, onderzoek ten behoeve van ruimtevaart en defensie
de onderneming: het bedenken van nieuwe produkten zoals elektrische auto, wasmiddelen en 
digitale zoekmachines

De verschillen
De staat heeft alleen de leden als doelgroep. De staat is er om de belangen van uitsluitende de
leden te dienen.
De onderneming heeft als (enige? en) belangrijkste doel zichzelf in stand te houden en zo de 
belangen te behartigen van de eigenaren van de onderneming. 
De onderneming kent concurrentie, andere ondernemingen die dezelfde producten leveren. De 
staat kent geen concurrentie. Het laatste met enig voorbehoud. De staat kent concurrentie van
minderheidsgroepen die een deel van de staat willen afscheiden zoals de Basken in Spanje en 
van supernationale organisaties zoals de Europese Unie en Verenigde Naties.

Wederzijdse beïnvloeding
De onderneming moet functioneren binnen de door de staat gestelde regels. De onderneming 
zal daarom trachten de regelgeving te sturen in de richting van 

Er is regelmatig overdracht van de activiteiten van de onderneming naar de staat en 
omgekeerd. De staat kan de leden een inkomen verschaffen via bijvoorbeeld 
ouderdomspensioen of basisinkomen. Dan is “lidmaatschap” van de onderneming niet meer 
noodzakelijk. Van het wegennet kunnen tolwegen in handen zijn van een onderneming. In het 
begin van de 21ste eeuw kwam privatisering wereldwijd in de mode. Daarbij worden 
activiteiten van de staat overgedragen aan ondernemingen, denk aan 
electriciteitsvoorzieningen, publiek transport, post.
(als het internet een eeuw eerder was uitgevonden zou het een publieke gratis voorziening 
beheerd door de staat zijn geweest, zoals het (grootste deel van het) wegennet, het 
rioleringsstelsel en de watervoorziening.

De schoolklas 
naar boven

Een schoolklas is een groep van 20 tot 30 kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd die 
gedurende hun schooltijd een jaar lang, soms zelfs een aantal jaren, gezamenlijk les krijgen. 
Tegenwoordig besteden kinderen van 4 tot 18, dat is dus 14 jaar van hun leven, een groot deel
van hun tijd in zo een klas. Ik denk dat het effect van dit klassenleven op hun sociaal gedrag 
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later in hun leven groter is dan algemeen wordt gedacht. 
Aan het begin van het schooljaar treffen de kinderen elkaar en bestaat de groep uit een 
verzameling onafhankelijke personen. Maar al gauw blijkt de som der delen meer te zijn dan 
de afzonderlijke delen opgeteld. De klas krijgt zijn eigen natuur, karakter, eigenschappen. Er 
zijn leuke, onrustige en luie klassen, klassen waarbinnen de kinderen zich gelukkig voelen en 
opbloeien en klassen met inwendige strijd, controverses, conflicten en pesterijen. 
Ook hier is sprake van een leider: de leraar. Dat onvolwassenen geleid worden door een 
volwassene is een natuurlijke zaak. In principe is het leiderschap geen probleem, wordt de 
leiding geaccepteerd en wordt gedaan wat de leraar zegt. Natuurlijk moet ik denken aan de 
slechte leraar die geen orde kan houden. Toch is juist het merkwaardige dat in geval van 
wanorde, deze wanorde zich over het algemeen aan zeer strikte regels houdt. Zelden of nooit 
verlaat de hele klas het lokaal of verstopt zich integraal onder de banken. Het zou zo makkelijk
kunnen zijn om een werkelijk slechte leraar het lesgeven volstrekt onmogelijk te maken. Maar 
zover komt het meestal niet. De algemeen geaccepteerde normen voor schoolgedrag beletten 
zulke uitwassen. Dat betekent dat de leerlingen zich er collectief van bewust zijn onderdeel te 
zijn van een andere, grotere groep, die van de schoolgemeenschap. 
Interessant is een verschijnsel dat optreedt met kinderen in de puberteit. Iedere school kent 
belhamels, raddraaiers, commotie veroorzakende types. In zo'n klas met zo'n belhamel, bijna 
altijd jongens, zal de belhamel het gezag van de leraar aanvechten. Als een jonge chimpansee 
test hij in hoeverre hij de leiding over kan nemen. Daarin kan hij bij een zwakke leraar een 
eind komen. 
Toch is het verband van de klas als groep niet geweldig sterk. Er is geen sterke 
gemeenschappelijke doelstelling en geen duidelijke van de omgeving afwijkende moraal. 
Over pesten op school zijn, zoals over zoveel door mij aangehaalde onderwerpen, veel boeken 
geschreven, boeken die ik niet gelezen heb. Ik ga terug in mijn herinnering en denk aan het 
ene meisje in de klas die er niet bij hoorde. Nee, ik heb haar niet gepest. Ik weet zelfs nietof 
ze gepest werd maar weet zeker dat ze alleen was. Ze hoorde er niet bij. Ik walgde van haar. 
De gepesten zijn de niet-leden van de klas. Waarom worden zij gepest? Het uitstoten uit de 
groep is een bevestiging van de groep, het versterkt de groep. Het pesten bevordert de positie 
van de pesters want het bevestigt hun lidmaatschap. Pesten zal vooral daar optreden waar de 
groepscohesie slecht is, waar de potentiële leden angst hebben omdat de bescherming van de 
groep lijkt te ontbreken. Het pesten zal de cohesie versterken en daarmee de veiligheid van de
pester.

Voetbal 
naar boven

(Pas nadat ik deze paragraaf geschreven had, bleek me dat Desmond Morris over dit 
onderwerp het boek The Soccer Tribe geschreven heeft. Ik heb het tot dusverre nog niet 
gelezen) 
Het thema van dit boek kan prachtig geïllustreerd worden met voetbal. Voetbal is een sport, 
vrijetijdsbesteding niet essentiëel voor het functioneren van onze maatschappij, zo lijkt het en 
zo heb ik altijd gedacht. Een voetbalwedstrijd is een strijd, een symbolische strijd, tussen twee
gelijkwaardige groepen mannen (of vrouwen). De strijd is symbolisch omdat, afgezien van de 
salarissen van professionele spelers, de strijd niets oplevert. De strijd is symbolisch omdat 
voorafgaand aan de strijd alle mogelijke voorzorgen worden genomen om te waarborgen dat 
de strijdende partijen ongeveer gelijk in sterkte zijn. Via ingewikkelde structuren van 
verenigingen en de landelijke of internationale voetbalcompetitie wordt ervoor gezegd dat 
voetbalspelers tegenover elkaar staan die ongeveer van gelijke sterkte zijn. Verder zijn er 
nauwkeurig omschreven regels, zoals de regel dat de teams even groot moeten zijn en dat de 
strijd wordt beperkt in tijdsduur, die worden gehandhaafd door een boven de partijen 
geplaatste toezichthouder, de scheidsrechter. 

Bij het voetballen zijn er een aantal vanzelfsprekendheden die onderbelicht zijn. Het is de 
bedoeling dat de tegenpartij verliest. Verlies van de ene partij betekent winst voor de andere. 
Winst of verlies wordt uitsluitend bepaalt door de doelpunten. Het maken van doelpunten 
wordt gereguleerd door een aantal regels, geschreven en ongeschreven. De leden van de ene 
partij, de teamleden, hoeven niet met elkaar bevriend te zijn maar vertonen een zekere mate 
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van loyaliteit tegenover elkaar. Zij helpen elkaar, bevorderen dat zij gezamenlijk de strijd 
winnen. De tegenstanders zijn allemaal in gelijke mate tegenstander. In het streven naar winst
is het volgens de regels niet geoorloofd de tegenstander schade toe te brengen. Toch gebeurt 
het. Het toebrengen van schade, lichamelijke schade, wordt ook door vriend en vijand als 
staande praktijk geaccepteerd. Voortdurend worden de grenzen opgezocht van wat wel of niet 
volgens de regel mag. Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat de medestander, de 
teamgenoot, ontzien wordt. De woede tegenover de teamgenoot die een domme fout heeft 
begaan, mag zeker niet leiden tot lichamelijke schade. Dat zou iedereen als wangedrag 
bestempelen. Wie tegenstander en wie teamgenoot is in informele voetbalwedstrijden, 
kinderen op een veldje, mannen op een zondagmiddag in het park, kan geheel willekeurig zijn.
Simpel "poten" en kiezen is genoeg om een scheiding aan te brengen tussen de mensen die je 
tegen de schenen mag schoppen en diegenen bij wie je dat niet mag doen. 

Voetballen is een symbolische bezigheid. Symbool voor wat ???? Voetballen heeft slechts tot 
doel te beleven deel te zijn van een groep die een andere groep ontmoet en daarmee in 
botsing komt. Dat gevoel als groepslid deel te nemen aan een strijd, daar hebben wij mensen 
behoefte aan, omdat wij genetisch geprogrammeerd zijn in groepslidmaatschap. Wanneer vond
dit genetisch programmeren plaats? Het is gebeurd voor, ver voor het ontstaan van de mens. 
Apen leven in groepen die elkaar beconcurreren en bij tijd en wijle elkaar bestrijden. Misschien
zijn de wortels nog veel verder terug in de evolutie, in het samen optrekken van mieren en 
bijen, in de vorming van scholen sardientjes. Natuurlijk is te beargumenteren dat de 
sardientjes evolutionair voordeel hebben aan het zwemmen in groepen. Dat argument 
interesseert me niet. Het gaat erom dat ergens in dat kleine breintje van de sardien de kiem is
gelegd voor het gevoel deelgenoot te zijn van een groep. 

De groep levert bescherming, ook voor de primitieve mens. En daarom is de groep net zo 
belangrijk, misschien zelfs belangrijker dan de partner. Daarom heeft de mens een niet te 
beteugelen aanvechting tot een groep te behoren. Dat groepsgevoel heeft vergaande 
consequenties voor het functioneren van de individuele jager/verzamelaar en het functioneren 
van de clan waartoe hij behoorde. Dat groepsgevoel heeft evenzo vergaande consequenties 
voor de moderne burger en de groep waartoe hij behoort of denkt te behoren. Die hypothese 
is de grondslag van dit boek. (En als dat niet waar is, is dit boek dus niet waar! Maar 
ondertussen blijkt Desmond Morris al in 1981 een boekje geschreven te hebben met de titel 
The Soccer Tribe dat waarschijnlijk uitgebreider hetzelfde schetst als hierboven) 

Kunst
naar boven

In het prachtige museum Puri Lukisan in Ubud op Bali hangt vooral schilderkunst uit de 
twintigste eeuw. Maar deze kunst is niet modern. Traditionele thema's, traditionele technieken 
en traditionele kleuren en vormen zijn toegepast. De afgebeelde mensen hebben geen 
individuele uitdrukking, het zijn figuren die de mens, niet mens A of B, voorstellen. Er wordt 
geen individualiteit getoond. Het is kunst van voor de Verlichting. En dus is het eigenlijk geen 
kunst. Of wel? De Westerse kunstbeschouwer weet er geen raad mee. Ze passen binnen geen 
enkele traditie, zelfs niet in de traditie van verzet. In de honderden galerietjes in Ubud hangen 
schaamteloos vaak kopiën. Van wie? Wie is de eerste schilder van een honderdvoudig herhaald
thema zoals dat met kleine in felle kleuren geklede mensen in een eindeloos rijstveld?
Soms in het huis van een welgesteld ouder persoon of in een klein plattelandsmuseum herken 
ik de golf van moderne kunst uit de tweede helft van de twintigste eeuw: plat, geen dure 
installaties, abstract (zelfs het woord “abstract” wordt niet meer gebruikt), simpel. O ja, dat 
was de kunst toen, de meest individuele expressie van de meest individuele emotie. Maar als 
het zo individueel was, waarom wordt zulk spul dan niet meer gemaakt. 

Langzaam sijpelt een absurde paradox mijn hoofd in. Hier staat een schilderij van Jeroen 
Bosch: de Marskramer, een schilderij dus geschilderd rond het begin van de zestiende eeuw. 
Hier is een gewoon mens geschilderd, een herkenbaar persoon, een individu zonder 
uitzonderlijke status. Jeroen Bosch behoorde tot de eerste schilders die individuen schilderde. 
Het was de aanloop naar de Verlichting. Zoals Duby beschrijft in De Kathedralenbouwers stond 
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voordien de kunst in dienst van de religie. Daarvoor in de prehistorie in de grotten (Lascaux 
e.a.) in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje, was het misschien voor de jacht maar dan ook 
wellicht verbonden met religieuze riten. 

“Zomaar” een kunstwerk maken, kunstenaar worden, is iets van de moderne tijd. Er is 
natuurlijk vroeger kunst gemaakt maar het zal niet zo geheten hebben. Er zal de 
onbedwingbare drang zijn geweest zich op eigen wijze te uiten, omstanders zullen verwonderd 
zijn geweest, of enthousiast, of geschrokken. Maar de kunstenaar was geen professional die 
zijn producten aan de man probeerde te brengen.
Sinds de Verlichting bestaat het individu met al zijn gevoelens, wensen, zorgen, twijfels. De 
kunstenaar geeft daar uiting aan op een strikt individuele basis: de meest individuele expressie
van de meest individuele emotie. 

Alleen klopt het niet! De kunstenaar is helemaal geen individualist. Hij behoort, hij kan niet 
anders, atijd tot een school, een groep, een beweging. Op een heel zeldzame uitzondering na, 
zoals Duchamp met zijn pispot of minimal music componist Steve Reich. 

Natuurlijk werd en wordt kleding vooral gebruikt om het lijf te beschermen. Er zijn inmiddels 
nog een aantal andere functies aan kleding toegekend. Daarbij blijkt hoe belangrijk kleiding is 
voor het beleven van groepsprocessen. Klederdrachten zijn vormen van kleding die vroeger 
typerend waren voor een bepaalde streek, dorp of stad. Het beroemdste voorbeeld zijn de 
kapjes die door vrouwen in Volendam werden gedragen. Het kapje werd een symbool voor 
Nederland. De klederdracht-kleding is zeker niet altijd functioneel, denk aan de uiterst 
onhandige Zeeuwse en Scheveningse kappen. De kleding straalt uit dat de drager of draagster 
zich identificeert met de groep: de medebewoners van dorp, stad of streek. De geruite stof van
Schotse kilts, die de drager identificeert als een Schot, blijkt per clan zijn specifieke patroon te 
hebben. Clanleden en andere ingewijden kunnen de drager dus als lid van een specifieke groep
identificeren. Voor al deze klederdrachten geldt (meen ik) dat binnen het voorgeschreven 
stramien het individu een klein beetje ruimte heeft voor eigen expressie. Het is van belang dat 
we ons realiseren dat die ruimte maar heel beperkt is. Naast kleding kunnen andere 
versierselen worden gebruikt om groepslidmaatschap zichtbaar te maken. Denk aan 
versierselen van de Masai krijgers, de lipschijven van vrouwen van de ??? stammen in ???, de 
littekens ten gevolge van opzettelijk aangebrachte verwondingen in heel Afrika maar ook de 
littekens ten gevolge van duels bij jongemannen van stand in Duitsland in de 19e, begin 20ste 
eeuw, de oorijzers van de Zeeuwse en Scheveningse vrouwen. Het uniform (één vorm!) dient 
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ook om het groepslidmaatschap zichtbaar te maken. Het militaire uniform levert infromatie 
over het land, het legeronderdeel en de rang van de drager binnen dat onderdeel. Maar er zijn 
ook uniformen voor bepaalde beroepsgroepen: de koksmuts, de portierskleding bij sjieke 
hotels, de doktersjas en het verpleegstersuniform. Subtielere toepassingen zijn er ook. De 
moderne zakenman zal tijdens zijn werk een pak, bij voorkeur een donkerblauw of een 
krijtstreep) 
Op zeker moment, een moment uitgesmeerd over een aantal maanden, besluiten alle 
adolescente meisjes in Nederland dat ze een jas met een bontkraag willen: mode.
Op zeker moment, maar nu kan nog minder van een moment gesproken worden, blijken veel 
mannen schoenen te kopen, met een witte of lichtgekleurde zool. Of dat beperkt is tot 
Nederland? Mode.
Veel mannen, vooral jonge mannen, laten hun baard staan. Deze periode kan een aantal jaren 
duren, ik maak op dit moment voor de tweede keer een dergelijke periode mee. (Ik ken enkele
mannen die hun baard in de eerste periode lieten staan en tot en met de tweede periode, die 
circa 40 jaar later optreedt, hun baard niet hebben afgeschoren. Mode.
Vijftig, zestig jaar geleden ontwikkelden een beperkt aantal mensen een vorm van muziek met 
de volgende kenmerken: sterk ritmisch, een collectief, orkest of band bestaande uit 3 of 5 
personen, gitaren als belangrijkste instrument, meestal bespeeld door minstens 2 personen, 
zang, eenvoudige melodieën en harmonieën, vierkwartsmaat. Deze muziekvorm handhaaft 
zich nu al een halve eeuw en heeft zich wereldwijd verspreid. Rockbandjes: is dat ook mode?

De moderne tijd
naar boven

Laten we om te beginnen het vooruitgangsgeloof uitbannen. Een belangrijk probleem met het 
vooruitgangsgeloof is dat het niet specificeert WAT vooruitgaat. John Gray: In wetenschap en 
techniek is sprake van vooruitgang, maar dat geldt niet voor ethiek, politiek en de kunsten. 
Wat toegevoegd wordt aan wetenschap en techniek, gaat niet verloren. Dat is wel zo in ethiek 
en politiek. Iedereen denkt en verwacht nu dat er zoiets als vooruitgang is. Dat is een nieuwe 
gedachte gekomen dank zij de Verlichting. Voor 1750 dacht niemand zo.
En verder lijkt het duidelijk dat iedere tijd + plaats (het + teken duidt op de combinatie van de
twee, dus bijvoorbeeld Italië-in-1650 of China-in-1900) zijn eigen cultuur kent met daarbij 
door velen gedeelde opvattingen, pregnante opvattingen die het zicht op andere ideeën 
belemmerd.
Dit boek dreigt toch een tijd- en plaatsgebonden boek te worden. De tijd: het tweede 
decennium van de 21ste eeuw, de plaats: Nederland. Waarschijnlijk is het niet mogelijk een 
niet-tijdgebonden boek te schrijven. Denk aan de Bijbel. De waarde van een niet-tijdgebonden 
boek is natuurlijk dat de inhoud eeuwige waarheid bevat. De eeuwige waarheid zouden we 
kennis kunnen noemen. Natuurlijk is het bedrijven van wetenschap de krachtigste methode om
kennis te verwerven, en kennis is de mening die nog het best de tijd overstijgt. Helaas heeft 
Popper aangetoond dat alle kennis slechts waar blijft tot het moment van falsificatie, tot wordt 
aangetoond dat de kennis niet waar is.
Zodra een boek bewust of niet, geïnspireerd is op het heden, zal de relevantie van beperkte 
duur zijn. Hoe groter de tijdsgebonden component, des te geringer de kennis. Het concept 
lidmaatschap lijkt mij belangrijke kennis met een behoorlijk grote houdbaarheid te bevatten. 
Om het belang van deze kennis te laten zien, analiseer ik maatschappelijke verschijselen van 
deze tijd met behulp van deze kennis. Voor zover ik het nog niet gedaan heb zal ik daar nu 
mee beginnen. Als ik deze kennis loslaat op deze tijd heeft dat twee functies. Ten eerste leidt 
dit tot mogelijk verrassende inzichten over onze tijd. Ten tweede zullen deze inzichten de lezer 
overtuigen van het nut van mijn gereedschap, met het nut van de kennis van het 
lidmaatschap.
Eerder wijdde ik een paragraaf aan de tijd der verandering.

201.
naar boven

Het zich verplaatsende NU bevindt zich in het tweede decennium van de 21ste eeuw.
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Sinds 1600 verandert onze Westerse wereld snel. In de laatste eeuw vooral wordt de rest van 
de wereld meegsleurd in deze veranderingen. Het zijn geen bewuste processen. Het gebeurt. 
Het meest opvallend zijn de veranderingen van materiële aard. De controle over de materie is 
nu zo ver gevorderd dat de mens met weinig inspanning over voedsel, huisvesting, gezondheid
en transport beschikt op een niveau dat koningen in vorige eeuwen zich niet konden dromen. 
De verandersnelheid lijkt toe te nemen en is nu zo groot dat soms kinderen de ouderen 
instrueren in plaats van andersom. De kennis groeit met een fenomenale snelheid, met de 
computer en internet is de beschikbaarheid van kennis groter dan enig brein ooit zou kunnen 
opnemen. De materiële welvaart heeft geleid tot een fenomenale bevolkingsgroei.

• Daar horen ook de economische opvattingen bij. Het neo-liberalisme predikt een vrije 
markt die economische groei mogelijk maakt.
• Tegelijkertijd is er veel onrust over het milieu in het Westen, in het bijzonder wegens 
het broeikaseffect.
• De ontdekking van de wetenschap, ik bedoel van de wetenschappelijke methode, leidt 
tot een soms schijnbaar heldere manier van denken over de werkelijkheid, een 
gestandaardiseerde manier van denken. (Dit geschrift hoort in deze traditie.)
• De bevolkingsgroei is nog steeds vergeleken met de prehistorie enorm. 
• Nieuwe technieken maken reizen goedkoop. Het leidt tot enorme stromen mensen 
overal op aarde, voor vakantie, voor economische redenen, als migratie op zoek naar een 
betere toekomst, om te vluchten voor geweld, oorlog, en dergelijke.
• Gezinsverdunning. Het aantal personen van een familie of gezin die samenwonen wordt 
steeds kleiner. Samenwonende extended families zijn in het Westen verdwenen, er zijn steeds 
meer echtscheidingen, het aantal kinderen per moeder wordt kleiner. Maar ook in minder 
ontwikkelde 
• De natiestaat als organisatievorm is van recente datum maar lijkt alweer te verdwijnen 
door de krachtige 
• Er is één economisch model dat de Westerse wereld overheerst. Iedere overheid heeft 
als doelstellingen:
• toename van de (materiële) welvaart
• Er zijn krachtige oprispingen tegen deze veranderingen, vooral in de moslimwereld. 

In  De Kathedralenbouwers beschrijft Georges Duby de denkwereld van de Westeuropese elite 
in de periode van circa 1000 tot 1400, met een nadruk op Frankrijk. Niet voor niets heeft het 
boek als titel De Kathedralenbouwers. Voor de moderne mens is het onbegrijpelijk hoe in deze 
tijd van een grote armoede en laag niveau van ontwikkleing men in staat is geweest de nog 
steeds ontzagwekkende grote constructies te bouwen zoals de kathedralen in Parijs, Bourges, 
Chartres, enzovoorts. Duby maakt het begrijpelijk. De bovenlaag van de bevolking was vooral 
bezig zich zorgen te maken over het leven na de dood. Alles moest worden aangewend om 
ervoor te zorgen in de hemel te komen. Daar was geen offer groot genoeg voor. En zo kwamen
de middelen beschikbaar voor die enorme bouwwerken. In onze tijd kunnen we genieten van 
de schoonheid van deze kerken maar tegelijk vind ik de doelstellingen van de intellectuelen en 
machtigen uit de Middeleeuwen bizar. Voor een ongelovige 21ste eeuwer werden deze mensen 
in beslag genomen en gestuurd door onzinnige denkbeelden. Ik kan niet begrijpen dat mensen
al hun energie en creativiteit wijden aan een zaak NA hun dood. 

Na een verloren oorlog en een vernederende vrede gepaard gaand met grote armoede en 
werkeloosheid koos het Duitse volk in 1933 Hitler als Rijkskanselier. Een racistische 
haatdragende tiran werd democratisch verkozen. Dat op zichzelf is nog te begrijpen. Het is 
voorstelbaar dat mensen een ander als leider aanwijzen zonder goed kennis te hebben 
genomen van het gedachtegoed van die man. Maar als deze man zich vervolgens manifesteert 
en zijn ideeën duidelijk maakt en ernaar handelt, dan blijkt hij onvoorwaardelijke steun te 
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krijgen van een groot deel van het Duitse volk. Dan is er een soort vanzelfsprekendheid. 

Privé:
Niet veel jaren na dat bewind en na de Tweede Wereldoorlog kom ik intensief contact met 
volwassenen die als volwassenen die man mede aan de macht hebben gebracht. Het zijn 
aardige, vriendelijke mensen. Ik ga met een vriend van de leeftijd van mijn ouders op bezoek 
bij Herr Baumeister. Deze kleine oude man woont aan de rand van Salzburg op het terrein 
waar zijn bedrijf is gevestigd. Het is een bouwbedrijf dat inmiddels door zijn zonen is 
overgenomen. Frau Baumeister is invalide ten gevolgen van een beroerte maar de kleine 
vriendelijke oude man geeft haar alle zorg die men zich kan wensen. Later hoor ik dat zijn 
bedrijf onder zijn leiding de fabriek, die het gas voor Auschwitz leverde, heeft gebouwd. 

Met de Verlichting startend in de 17e eeuw werden in de Westerse wereld (Europa – Noord-
Amerika) oude ideeën vervangen door nieuwe. Religie werd niet langer als een bepalend 
onderdeel van het menselijk bestaan beschouwd. De Verlichting leidde tot politieke opvattingen
zoals het socialisme en het liberalisme. Moderne denkers zoals John Gray en Harari zien deze 
moderne politiek-filosofische terecht als utopiën, als religies die de hemel op aarde beloven. 
Sinds het communisme met het uiteenvallen van de Sovietunie in 1990 als religie is verdwenen
is in ieder geval in Europa en Noord-Amerika één van deze utopische wereldbeelden, het neo-
liberalisme het politieke ideaal voor velen.

Nu komt het moeilijkste …......... voor de lezer. Het is niet de bedoeling het neo-liberalisme te 
bekritiseren om er een ander politiek ideaal tegenover te stellen. Het gaat er nu om de eigen 
situatie te verbeelden, als een buitenstaander te kijken naar de eigen wereld. Als een 
buitenstaander de vanzelfsprekendheid eraf te schrapen. Als door een omgekeerde verrekijker 
de situatie te bezien en deze situatie te beschouwen als een toevallig ook aanwezig landschap. 
Nee, hier is niet de woestijn, hier is niet het oerwoud, hier is niet het dorp van plaggenhut 
waar honger wordt geleden en te jong gestorven, hier is niet de zondagochtend en het luisen 
van kleine klokken in een bergdorp. Hier is de eigen wereld: de televisie met DWDD, buiten de 
auto's, het werk en de werkeloosheid, de opinie-artikelen, de columnisten, de verkiezingen in 
een ander land, de oorlog elders, de vluchtelingen......
Nu is het zaak te onderscheiden wat de waanzin is van deze tijd en deze wereld. Het doel is 
niet tegenover deze waanzin iets beters te stellen. Ik wil slechts laten zien dat de collectiviteit 
ons op onvoorstelbare paden leidt zonder dat enige controle mogelijk lijkt. De collectiviteit is 
dus de dikwijls onbewuste samenwerking tussen vele mensen die alle lid van de collectiviteit 
zijn, als spreeuwen in een spreeuwenzwerm. Geen enkele spreeuw kan de zwerm sturen, de 
spreeuw die de zwerm verlaat is in onmiddellijk levensgevaar.
Wat is de waanzin van deze maatschappij. Doelgericht heeft deze maatschappij eraan gewerkt 
om voldoende materiële goederen en daarbij een organisatie te scheppen die bijna ieder lid 
van de maatschappij welvaart en welzijn kan leveren. De rijkdom van het Westen is vergeleken
met andere plaatsen op de wereld en vergeleken met het recente verleden onvoorstelbaar. 
De groei van bruto binnenlands produkt per inwoner is per inwoner wereldwijd de laatste 100 
jaar meer dan 1%. Maar 1% groei per jaar betekent een verdubbeling in circa 70 jaar.
Tegelijkertijd zijn er dingen misgegaan

Revisie van de psychologie
Als het allemaal klopt wat ik beweer over de neiging tot lidmaatschap van de mens, moet de 
psychologie worden herzien. Op dit moment weet ik één voorbeeld. De mens zoekt de 
spanning van het gevecht om in staat te blijven het gevecht voor de groep aan te gaan. Dat is 
de spanning van de sport (waarnaar gekeken wordt), van de spannende film, computerspel, 
enz. Winst van de eigen groep leidt tot grote emoties (mannen huilen als Max Verstappen een 
grand prix race wint).

Veiligheid
naar boven
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Ik citeer uit Herfsttij der Middeleeuwen van J. Huizinga: IJdele waan, die ridderheerlijkheid, 
mode en ceremonie, een fraai en leugenachtig spel! De werkelijke geschiedenis der laatste 
Middeleeuwen, zegt de historicus, die uit de acta de ontwikkleing van staat en bedrijf 
naspeurt, heeft met die ridderlijke Renaissance weinig te maken; het was een oud vernis, dat 
reeds afbladderde. De mannen, die geschiedenis maakten, waren waarlijk geen dromers,maar 
zeer berekenende, nuchtere staatslieden en kooplieden, 't zij vorsten, edelen, prelaten of 
burgers. Zeker, dat waren zij ook. Maar de geschiedenis der beschaving heeft evenveel te 
maken met de dromen van schoonheid en den waan des edelen levens als met de cijfers van 
bevolking en belasting. Een onderzoeker, die de hedendaagse maatschappij bestudeert uit den
groei van banken en verkeer, uit de politieke en militaire conflicten, zou aan het eind van zijn 
studieën kunnen: ik heb van de muziek heel weinig gemerkt, die heeft blijkbaar in dezen tijd 
weinigvoor de cultuur betekend. 
Op het hiernavolgende is hetzelfde van toepassing. Dat bijvoorbeeld behoefte aan veiligheid zo
belangrijk is ook voor de moderne mens, is niet zo duidelijk. Maar voor begrip van onze wereld
moeten we soms verder kijken dan onze neus lang is. Streven naar veiligheid is één van de 
belangrijkste emoties, denk ik. De veiligheid werd geleverd door de groep, als we denken aan 
de geïsoleerd levende jager/verzamelaars, en wordt geleverd door meerdere groepen, als we 
denken aan de moderne mens. Heel sterk vereenvoudigd en geschematiseerd zijn de 
belangrijkste groepen dan het gezin, het werk en de staat. Het gezin levert vooral emotionele 
veiligheid, het werk (of later het pensioen) levert materiële veiligheid, de staat levert fysieke 
veiligheid. Voor de moderne mens wordt de veiligheid op zijn allerbest geleverd door meerdere
groepen. De spreiding op zich zal als een aanslag zijn op het gevoel van veiligheid. Maar ook 
feitelijk zal de veiligheid bedreigd kunnen worden op duizenden manieren, bijvoorbeeld door 
zulke zaken als scheiding en sterfte (gezin), ontslag en werkeloosheid of faillissement (werk) of
tirannie of oorlog (staat). Veel gedragingen van de moderne mens zijn vooral gebaseerd op het
streven de veiligheid te waarborgen. 

Hoort hier niet:
Google heeft een personeelsbeleid waarbij de salarisverschillen tussen mensen met dezelfde 
rang/positie veel groter zijn dan bij andere bedrijven.
Personeelsdirecteur Laszlo Bock in NRC (23/5/15)
„Meestal verdient een collega maximaal 20 procent meer dan zijn functiegenoten. Maar 
[Microsoft-oprichter, red] Bill Gates heeft weleens gezegd dat een geweldige programmeur 
3.000 keer zoveel waard is als een normale. Maar je ziet bijna overal de verhouding 10-90. 
Tien procent van de mensen levert 90 procent van de waarde.
„Dat moet je belonen. Ik noem dat oneerlijk belonen, omdat het oneerlijk voelt. Maar je beste 
mensen genereren véél meer waarde dan waar ze nu erkenning voor krijgen. Als je dat niet 
rechtzet, zullen ze weggaan. Je moet het meetbaar en bespreekbaar maken.”

 
Verbroken verbanden

naar boven
Zo illustreert Dennis Morris in De Mensentuin (1969) het verschil tussen de jager/verzamelaar 
en de moderne mens: 
Stel u een stuk land voor van dertig kilometer lang en even breed, woest, bewoond door grote 
en kleine dieren. Nu moet u zich in het midden van dit terrein een groep van zestig menselijke
wezens voorstellen, die daar hun tenten hebben opgeslagen. Probeer uzelf daar te zien zitten 
als van die kleine stam middenin het landschap – uw landschap – dat zich verder uitstrekt dan 
u kunt zien. Afgezien van uw stam wordt deze grote vlakte door niemand anders gebruikt. Het
is uw eigen kroondomein, het jachtterrein van uw eigen stam. De mannen van uw groep gaan 
regelmatig op jacht. De vrouwen zoeken bessen en andere vruchten. De kinderen spelen 
luidruchtig op en om het kampeerterrein; in hun spel imiteren zij de jachttechniek van hun 
vaders. Wanneer het de stam goed gaat en het ledental toeneemt, zal zich een groep 
afscheiden en een nieuw gebied gaan koloniseren. Heel geleidelijk aan zal de soort zich 
verspreiden. Stel u een stuk land voor van dertig kilometer lang en even breed, geciviliseerd, 
bewoond door machines en gebouwen. Nu moet u zich in het midden van dit terrein een groep
van zes millioen menselijke wezens voorstellen, die daar hun tenten hebben opgeslagen. Zie 
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uzelf daar zitten met overal om u heen de complexiteit van die geweldige stad, waar u ook 
kijkt. 
Harari: Voor de industriële revolutie speelde het dagelijks leven van de meeste mensen zich af
binnen drie ouroude raamwerken: het gezin, de familie en de plaatselijke, hechte 
gemeenschap. De meeste mensen werkten in hun eigen familiebedrijf – de eigen boerderij of 
de werkplaats van de vader, bijvoorbeeld – of in de familiebedrijven van hun buren. De familie
deed tevens dienst als socialezekerheidsinstantie, zorgverzekeraar, onderwijssysteem, 
aannemer, vakbond, pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij, radio, televisie, krant,bank en 
zelfs politie.
Als iemand ziek werd, zorgde de familie voor hem. Als iemand oud werd, onderhield de familie
hem, en zijn kinderen waren zijn pensioenfonds. Als iemand stierf, zorgde de familie voor de 
wezen. Als iemand een hutje wilde bouwen, kwam de familie helpen. Als iemand een zaak 
wilde beginnen, bracht de familie het benodigde geld bijeen. Als iemand wilde trouwen, koos 
de familie een partner, of trok die op zijn minst na. …......
De gemeenschap bood hulp op bais van lokale tradities en een economie van wederdiensten, 
die enorm verschilde van de vraag- en aanbodwetten van de vrije markt.
Ten gevolge van de enorme maatschappelijke ontwikkelingen in het Westen – Verlichting, 
individualisering, ontwikkeling van wetenschap en techniek, industriéle revolutie, urbanisatie 
maar ook de opkomst van de natiestaat – erodeerde dit stelsel en verdween stap voor stap.. 
Het is voor een niet-historicus moeilijk te beoordelen wat de sturende krachten zijn geweest 
maar zeker ontstonden in de loop van de 19e eeuw in Europa en Noord-Amerika oplossingen 
voor erosie van het oude sociale systeem. Door het ontstaan van vakbonden en stakingsrecht 
ontstonden (collectieve) arbeidscontracten die de werknemers in de nieuwe industrie financiële
bescherming boden. Er kwam sociale woningbouw, pensioenregelingen, ziekteverzekering, 
start van onderwijs voor iedereen, enzovoorts. De invloed van religie en kerk bleef ondanks 
deze ontwikkelingen lang in stand en daarmee ook de christelijke moraal, misschien is beter 
gezegd: deze ontwikkleingen kwamen mede totstand door de nog steeds bestaande christelijke
moraal. 
In mijn jeugd en jongvolwassenheid leek de mij omringende maatschappij in Nederland een 
ietwat frustrerende maar stabiele structuur te bezitten. Achteraf bezien was er een groot 
verschil tussen (wat toen nog heette) het platteland en de stad. Op het platteland waar een 
groot deel van de bevolking toen nog woonde, waren oude pre-industriële structuren nog voor 
een flink deel aanwezig. De verstedelijking was in volle gang in de decades na de Tweede 
Wereldoorlog. Velen trokken van het platteland naar de stad. Dat was in zekere zin een 
emigratie waarbij de innige relaties met familie en dorpsgemeenschap werd verbroken. De 
stadsbevolking van mijn generatie heeft daarom weinig banden met de leden van de extended 
family. Grootouders speelden een veel kleinere rol bij het opgroeien van kleinkinderen.  Het 
gezin werd (gezien als) de hoeksteen van de beschaving. 
Uit DE FAMILIE DOORSNEE TEGEN HET LICHT, inaugurele rede van Frans van Poppel, 
25/1/2012 Universiteit van Utrecht:
Het traditionele gezin, bestaande uit twee bij elkaar blijvende biologische ouders met hun 
kinderen heeft gedurende twee of drie generaties bijna het alleenrecht gehad. Die bloeiperiode
was kort maar wel lang genoeg om de diversiteit van gezinssituaties waarin kinderen tot laat 
in de 19e eeuw opgroeiden uit het collectieve geheugen te verdringen. Vergeten is dat dit 
traditionele gezin het resultaat was van relatief recente demografische en sociale 
veranderingen, die plaatsvonden tussen het laatste kwart van de 19e en het midden van de 
20e eeuw. 

Techniek en wetenschap zorgden hand in hand voor enorme economische groei. 
De mentale revoluties in de zestiger jaren waren van belang maar wat waren de 
consequenties? 
  
Marktwerking – marktwerking is een begrip met een belangrijke morele component)

De ober. Goede sociale contacten betekent niet-groepsleden suggereren tot de groep te 
behoren. Dit leidt tot fuzzy grenzen tussen groep en niet-groep met als gevolg mensen die 
nergens bijhoren.
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Globalisering
naar boven

De term globalisering blijkt geen fatsoenlijke definitie te hebben. Ik pluk van internet:
Globalisering is een toenemend proces van economische, culturele en politieke integratie op 
mondiaal niveau. Door de openstelling van grenzen tussen landen, kunnen goederen en 
diensten zich gemakkelijker verplaatsen. 
Ondanks de afschuwelijke combinatie van woorden in toenemend proces lijkt deze definitie, 
een van de zeventien (!) op internet, op de processen die ik wil beschrijven en analyseren. Aan
de term globalisering een morele kwaliteit hechten vind ik net zo absurd als het toeschrijven 
van een morale kwaliteit aan een stoel.
De bewoners van het Romeinse rijk wisten niet van de Maya-cultuur en omgekeerd. In die tijd 
waren culturen lokale geïsoleerde verschijnselen. In die tijd konden zich duizenden talen 
ontwikkelen. In die tijd was het onmogelijk een notie te hebben van wat elders op de wereld 
plaatsvond. Marco Polo en Columbus waren de voorlopers van de globalisering. Zij legden 
contact tussen verschillende culturen. De periode van kolonisering vanuit Europa, Portugal, 
Engeland en Nederland, betekende dat de ene cultuur, de Europese, zich opdrong aan de 
andere, die van de kolonie. Het boek Max Havelaar beschrijft aspecten van deze botsing van 
culturen. Dat waren in mijn beeld van het begrip globalisering de eerste verschijnselen ervan. 
Daarbij was het de Westerse cultuur die zich opdrong aan andere culturen. De andere culturen 
beïnvloedden tegelijkertijd natuurlijk de Westerse. Het kolonialisme veranderde voor het 
grootste deel van de gekoloniseerde bevolking weinig of niets. In Indonesië waren tot 1900 
heel grote delen van het gebied niet bezet door de kolonisten. Op andere plaatsen werd de 
bevolking en daarmee de plaatselijke culturen voor een groot deel uitgeroeid: Noord-Amerika, 
Australië, grote delen van Zuid- en Midden-Amerika. 

Een persoonlijke ervaring.
Ik woonde en werkte in Uganda in de jaren 1965 en '66. Uganda was vanaf het einde van de 
19e eeuw een Britse kolonie en werd geweldloos zelfstandig in 1962. “King Freddie”, 
ceremoniële koning van een een deel van de bevolking, werd president van het nieuwe land. 
Minister-president werd Milton Obote. Er was een gekozen parlement. Mijn leerlingen, kinderen
van traditioneel levende 'subsistence farmers' geboren in traditionele Afrikaanse hutten van 
klei en stro, behoorden tot de eerste generatie die middels onderwijs in aanraking kwamen 
met de Westerse cultuur. Bij mijn komst functioneerde het bestuur behoorlijk goed. Maar bij de
rechtspraak, de gezondheidszorg, in het onderwijs onder andere werden alle sleutelposities 
bezet door blanken. De middenstand was geheel in handen van (oorspronkelijk door Engelsen 
naar Uganda gehaalde) Indiërs. Kort na mijn aankomst werd de president “King Freddie” 
afgezet en werd Obote president. Obote werd in 1971 met een militaire coup afgezet door de 
later gewelddadige dictator Idi Amin. Zoals mijn Engelse vriend en schooldirecteur zei: “het 
Westminster model (van bestuur) werkt hier niet”. 
Na tientallen jaren van oorlog en geweld is Uganda tenslotte een redelijk functionerend maar 
niet democratisch bestuurd land. Blanken en Indiërs zijn verdwenen. 
Waaruit blijkt de globalisering in deze casus? Het land Uganda is een Westerse schepping, het 
oude Buganda rijk waaraan grote delen Afrika zijn vastgeplakt. Zo werd een land gecreëerd 
met intern grote etnische verschillen. Nu is er een land met wetgeving, rechtspraak, onderwijs,
gezondheidszorg, een leger en meer gebaseerd op Westers model. In de Westers ogende 
steden rijden mensen op Westerse wijze gekleed in auto's gemaakt op Westerse wijze. 
(Tenslotte is de Japanse auto-industrie ondenkbaar zonder Westerse voorbeelden.) Toch heeft 
nog lang een groot deel van de bevolking een leven geleid weinig beïnvloed door de Westerse 
cultuur. 
De woorden wijk, buurt, land, dorp, stad, streek hebben een geografische betekenis, duiden 
vaag een gebied aan. Dikwijls zijn er ook culturele verwijzingen verbonden aan zo een gebied: 
een gekleurde wijk, een slechte buurt, een land van harde werkers, een dorp van 
messentrekkers. Zo is het begrip Westerse cultuur een heel vaag maar toch voor velen 
duidelijk begrip verbonden aan een bepaald gebied en met kenbare kenmerken. Het gaat over 
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de cultuur in (West-)Europa en Noord-Amerika. Daar leven voornamelijk blanken. De talen die 
er worden gesproken zijn het Engels en er mee gerelateerde talen. De daar heersende cultuur 
heeft zijn oorsprong in het Christelijk geloof en de daaruit voortkomende Verlichting. In deze 
Westerse cultuur werden wetenschap en techniek ontwikkeld en vond voor het eerst industriële
produktie plaats. Hier vond het eerst grote urbanisatie plaats, sterke economische groei en het
op grote schaal verbreken van de banden in de extended family. Hier zijn de mogelijkheden 
van snel vervoer en communicatie op afstand tegen lage prijs ontwikkeld. De grenzen van de 
Westerse cultuur zijn vaag. Moet de cultuur in Zuid-Amerika, in Oost-Europa, in Israël ook tot 
de Westerse cultuur worden gerekend?
Globalisering is mijns inziens het proces van annexatie van andere culturen door deze 
Westerse cultuur. Het is geen moedwillig proces, het is niet persé slecht of goed. Het is als het 
weer onbestuurbaar. Het is een proces dat al enkele eeuwen plaats vindt maar dat de laatste 
decennia in een ongelofelijke versnelling is geraakt. Het gevolg is dat plotseling op veel 
plaatsen in de wereld versneld culturele ontwikkelingen plaatsvinden. 

Verlies van lidmaatschap
naar boven

Voorbeelden:
• dood van huisgenoten
• dood van familie
• dood van vrienden
• dood van huisdier
• ontslag
• emigratie
• verhuizing
• ziekte
• overplaatsing (werk)
Als een mens 

Materialisme
naar boven

Laat ik een eenvoudige omschrijving van het woord materialisme: het streven naar bezit van 
veel materiële (stoffelijke) zaken. 
Er heerst in onze wereld veel materialisme. Veel mensen houden zich een groot deel van de 
tijd bezig met het verkrijgen van materiëel bezit. Dat gebeurt dikwijls op indirecte wijze. Velen 
zijn bezig geld geld te verkrijgen omdat geld de mogelijkheid biedt materiële zaken te 
verwerven. “Veel mensen” is eigenlijk een understatement. Het materialisme is de grondtoon 
van de maatschappij. 
Laat ik het aan een jager/verzamelaar proberen uit te leggen: Veel mensen werken, verrichten
een bezigheid waarvoor zij geld ontvangen. Werken zij in opdracht van anderen, dan zullen zij 
van die anderen maandelijks en dat misschien vele jaren lang geld krijgen. Met dat geld kan 
de werker datgene kopen dat hij en zijn familie nodig hebben, voedsel, onderdak, enzovoorts. 
Hier staan twee woorden met een dubbele bodem. De “familie” is in de Westerse wereld het 
kerngezin, zelden groter dan 5 personen. De familie was en is (?) in Afrika een veel grotere 
groep, de extended familiy. Het tweede woord met een dubbele bodem is “enzovoorts”. 

Speculaties en advies
naar boven

Het smelten van de ijskap van Antarctica zou leiden tot een zeespiegelstijging van meer dan 
60 meter. De stijging in 2100 zou 1 meter kunnen zijn, en 2,5 meter meer in 2200. Het is 
speculatief maar ik adviseer mijn nageslacht het Franse vakantiehuis niet te verkopen. 
Dit boek wil niet een probleem vaststellen of een oplossing aanbevelen maar ik kan niet 
nalaten op basis van de kennis die ik verkreeg na te denken over de toekomst, de toekomst 
die ik helaas zal kunnen waarnemen. Langer dan 100 jaar zal ik immers waarchijnlijk niet 
leven. 
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Fukuyama: China made a transition from kinship-based forms of organization to state level 
organizations more than three thousandyears ago and yet complex kinship organizations still 
characterize parts of Chinese society today. Of hoort dit ergens anders.

Klein goed
naar boven

Milgram
naar boven

Het Milgram experiment is zowat stuk gekauwd, zo vaak is er over geschreven. Ik neem voor 
de beschrijving de tekst van Wikipedia: 
Via een krantenadvertentie werden (betaalde) deelnemers voor een "geheugenstudie" aan de 
Yale Universiteit geworven. De uitgekozen deelnemers waren mannen van 20 tot 50 jaar oud, 
met diverse opleidingsachtergronden. 
In de proefopstelling werden de deelnemers individueel, samen met een acteur, ingelicht over 
de inhoud van het experiment: de invloed van straf bij leren. De eigenlijke deelnemer weet 
niet dat de andere deelnemer een acteur is. Via een "loting" krijgt de deelnemer altijd de rol 
van leraar, de acteur die van leerling. De straf in het experiment bestond uit elektrische 
schokken, de deelnemer werd zelf blootgesteld aan een kleine schok van 45 volt, zodat hij kon
voelen wat de straf betekende die hij later zou moeten uitdelen. Tijdens het experiment las de 
deelnemer een lijstje van woordparen voor, die de leerling moest onthouden. Nadien moest de
leerling het juiste woord aangeven met een knopdruk als de deelnemer het eerste woord van 
een paar gaf met vier mogelijke antwoorden. Als zijn antwoord onjuist was, kreeg de leerling 
een schok, die verhoogd werd met 15 volt bij elk verkeerd antwoord. Als de leerling een 
correct antwoord gaf, werd het volgende woordpaar voorgelezen. 
De leraar (deelnemer) geloofde dat hij echte schokken aan de leerling gaf. In werkelijkheid 
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waren er geen schokken in het spel. Zodra de leerling en leraar werden gescheiden, zette de 
leerling (de acteur) een bandrecorder aan, die met de elektro-schokgenerator was 
geïntegreerd. Deze bandrecorder speelde vooraf opgenomen opnames bij bepaalde 
schokniveaus af. Bij 135 volt begon het geschreeuw van pijn op de opnames. Bovendien 
bonsde de acteur op de muur die hem van de leraar scheidde. Als de spanning was opgelopen 
tot 300 volt bonsde de acteur opnieuw op de muur. Na het bonzen op de muur en het klagen 
over zijn hart, gaf de leerling geen verdere reactie op de vragen. 
Resultaten 
Het was op dit punt dat enkele mensen probeerden het experiment te beëindigen en zich 
bezorgd begonnen te maken over de proefpersoon. Enkele deelnemers hielden bij 135 volt op 
en begonnen het doel van het experiment na te vragen. De meesten gingen echter verder 
nadat zij ervan verzekerd waren dat zij niet verantwoordelijk zouden worden gesteld voor 
eventuele gevolgen. 
De deelnemer kon natuurlijk op elk ogenblik zijn wens kenbaar maken om het experiment te 
stoppen. Dan kreeg hij echter weerwoord van degene die het experiment leidde. Er werd dan 
een poging gedaan om de deelnemer door te laten gaan. Er werd gebruikgemaakt van vier 
verschillende doch gestandaardiseerde methoden om de deelnemers door te laten gaan, en 
wel in deze volgorde: 
Gaat u maar verder. 
Het is noodzakelijk voor het experiment dat u doorgaat. 
Het is absoluut essentieel dat u doorgaat. 
U hebt geen keuze, u moet doorgaan. Wanneer de proefpersoon nog steeds weigerde verder 
te gaan na deze vier aanmoedigingen was het experiment voorbij. 

Recepties 
naar boven

Ik loop rond op een ontvangst, een feestje, een opening, een congres. De mensen staan en 
lopen. Er zijn gasten of bezoekers en er is bedienend personeel. De gasten staan te praten in 
groepjes van twee tot vijf personen. Dat zijn fysieke groepen, maar het zijn ook mentale 
groepen. Zo'n groepje vormt een eenheid. Binnen zo'n groep praat één persoon. Als een 
tweede gesprek ontstaat, als een tweede persoon gaat praten, breekt het groepje al snel op. 
De band tussen de groepsleden is die van de gedeelde conversatie. De conversatie is aan 
strenge regels onderworpen. De spreker toont duidelijk moeite zich verstaanbaar, helder en 
boeiend uit te drukken. De spreker vermijdt te lang te praten, te lang is niet erg lang. Het 
begrenst, maakt het dikwijls onmogelijk, een mededeling van enig belang te doen. Maar men 
dient het recht van de anderen te respecteren. Dat recht is het recht tot praten. De spreker 
kan enige verlenging van de spreektijd verkrijgen. De spreker moet daarvoor de belangstelling 
van de luisteraars in de gaten houden, moet boeiend zijn door de aard van zijn bijdrage, door 
humor of gruwel in zijn bijdrage toe te voegen, door te refereren naar de luisteraar of 
luisteraars. De luisteraar onderwerpt zich ook aan regels. Oogcontact is van belang. Hij toont 
zijn luisterende houding, knikt regelmatig en glimlacht op tijd. Voor mensen, die zich 
systematisch niet aan deze regels houden, dreigt de vorming van een negatief imago.Men kan 
zich uit de groep losbreken, maar dat moet op het juiste moment en met de juiste formulering 
gebeuren. "Je hebt volkomen gelijk. Ik haal nog even een glaasje drinken", is een uitstekende 
tekst. 
Een buitenstaander, dat is iemand die niet tot de groep behoort, is zich op grond van zijn 
fysieke positie bewust van zijn mentale positie: buitenstaander. Hij kan proberen deel te 
worden van de groep. Daarvoor moet hij zich min of meer fysiek in de groep dringen en dan 
een gepaste tekst uitspreken. Eigenlijk moet hij om positieve ontvangst in de groep vragen: 
"Ik kom er even bij staan." Meestal zullen de groepsleden de nieuweling welkom heten, zij 
geven toestemming. Maar ook hier kan veel niet, men dient niet in te breken in een 

naar boven 130



tweegesprek dat duidelijk voor slechts die twee mensen is bestemd. Goed, men zal welwillend 
zijn maar het voelt niet prettig. 
Er gebeuren vreemde dingen als men zich niet aan regels houdt. Stel dat één van de mensen 
op de ontvangst zich tot één van de mensen van het bedienend personeel wendt met de 
opmerking: "Leuk u hier ook weer te zien. U was hier vorig jaar toch ook? Het is weer een heel
interessant congres, vindt u ook niet?" Het meisje met de schaal hapjes zal vriendelijk knikken
en zich snel uit de voeten maken. Heeft die man niet begrepen dat hij tot een andere groep 
behoort, zal zij denken. Juist dit soort vervreemdende situaties wordt gebruikt door cabaretiers
en soortgelijke vrolijke mensen. 

Niet overal zullen dezelfde gedragsregels gelden. Plaats en tijd zijn zoals altijd van belang. In 
een ander land en/of een andere tijd gelden andere of afwijkende regels. De regels zijn dus 
cultureel bepaald. Cultureel betekent aangeleerd. Maar ik ben ervan overtuigd dat a priori onze
gedragsgenen dit soort gedrag mogelijk maken. 

Vele jaren geleden heb ik mij een bepaald gedrag aangewend voor dit soort gelegenheden. Als 
ik niet als vanzelfsprekend in gesprek kom met bekenden, wacht ik af. Ik sluit me niet 
onaangekondigd bij een groepje conversanten aan. Ik wil de dreigende eenzaamheid niet 
oplossen door mij op te dringen naan een groep die mij wellicht niet wenst. Voer voor 
psychologen. Toch levert het aardige resultaten. Daar sta ik dan in een zaal, alleen, omringd 
door vrolijk kwetterende groepjes. Ik kijk om me heen. Nee, er staan geen andere mensen 
alleen te staren. Ik voel me ongemakkelijk, nee: eenzaam. Maar ik houd vol. En dan, soms 
duurt het wel lang, gebeurt er iets. Iemand stapt op mij af. En die persoon die WIL dat dus, 
misschien wel uit medelijden. Maar toch. Meestal is die persoon een vrouw - en dat moet 
nader besproken worden. Maar laat ik eerst vaststellen: het is onaangenaam om alleen te 
blijven in een menigte mensen die met elkaar staan te praten. Het veroorzaakt sterke 
gevoelens van eenzaamheid. 

Daarom moet het een tantaluskwelling zijn als alleenstaande naar bioscoop, concert of 
theatervoorstelling te gaan. Thuis is de alleenstaande zonder problemen alleen. Maar voor de 
aanvang van de voorstelling en in de pauze is de alleenstaande alleen staand terwijl anderen 
niet alleen staan. Hier is het op grond van onze conventies niet mogelijk zich aan te sluiten bij 
andere groepen en hier is de kans dat anderen je benaderen te verwaarlozen. Golven van 
eenzaamheid overspoelen je. Je hoort niet bij een groep. 

Een anecdote. 
Ooit ging ik, alleen, een meerdaagse wandeling maken in Engeland. Op de boot voelde ik mij 
zo overweldigend eenzaam dat ik de neiging kreeg over de railing te springen. In Dover sliep ik
een uiterst eenzame nacht in een volle slaapzaal met dubbele bedden in, wat toen nog heette, 
jeugdherberg. Na een dag wandelen door de North Downs belandde ik in een bed & breakfast 
in Canterbury. Na een bezoek aan de kathedraal kocht ik een kaartje voor een 
toneelvoorstelling. Tot mijn verbazing bevond ik mij 's avonds, gekleed in vakantiekleding, in 
een zaal vcl mensen in avondkleding: een galavoorstelling door een amateurtoneelgezelschap. 
De eerste pauze heb ik rond gedrenteld. De tweede pauze bleef ik zitten. Achterin de zaal 
stond iemand te zwaaien. Ik werd, bleek na enige tijd tot mijn stomme verbazing met 
handgebaren opgecommandeerd. Volstrekt alleen in het buitenland en dan iemand die op zo'n 
merkwaardige plek op zo'n merkwaardige manier kontakt zoekt. Even later stond ik te praten 
met een vrouwelijke officier van de politie die vroeger helikopterpiloot was geweest. De 
vriendelijke conversatie had verder geen consequenties. Wat moet een mens hier van denken? 
Een verklaring komt later. 

Amerika 
naar boven

De laatste tienduizend jaar, de periode waarin zich de moderne cultuur heeft ontwikkeld, is te 
kort voor grote genetische aanpassingen. Daar is echter wellicht een uitzondering op. Altijd 
zullen volkeren aan het reizen en trekken zijn geweest. Van de laatste paar honderd jaar 
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weten we beter hoe dit soort processen zich voltrekken. Ik bedoel de emigratie vanuit vooral 
Europa naar de emigratielanden Australië, Canada en de USA. Daar hebben zich tragische 
ontwikkelingen voorgedaan. De autochtone bevolking is in deze landen zowat helemaal 
uitgestorven. Er is een combinatie van redenen: geen afweer bij de autochtone bevolking 
tegen Euraziatische ziektekiemen en genocide. Wat van de autochtone bevolking overbleef, 
bleef leven als onderdrukte, afgescheiden minderheidsgroep. 
De emigratie betrof niet de verhuizing van een heel volk maar van een meestal beperkt 
percentage van de bevolking van landen zoals Engeland, Ierland, Italië en Nederland. 
Natuurlijk was het niet een aselecte groep uit de bevolking die emigreerde. In het bijzonder de
meer avontuurlijk ingestelde leden van de volkeren uit de Oude Wereld hebben de stap van 
emigratie ondernomen. Het waren mensen die in gedrag, in opvattingen en misschien zelfs in 
genen afweken van het gemiddelde van de bevolking, waar zij uit voortkwamen. Ze waren niet
beter of slechter dan de achterblijvers, maar wel anders. Ik bedoel hier de 
persoonlijkheidsverschillen. Het is niet zo makkelijk te analyseren wat de verschillen waren. In 
ieder geval behoorde daar ook bij de neiging zich niet zoveel gelegen te laten liggen aan de 
groep waartoe zij behoorden. Ik weet uit eigen ervaring dat de stap tot emigratie een flinke 
hoeveelheid besluitvaardigheid vergt. Daarbij moet een mens de normen van de groep waartoe
hij behoort en de gevoelens van loyaliteit tot op zekere hoogte naast zich neerleggen. Het 
vergt moed want de beschermende omhulling van de groep verdwijnt. De mensen in de 
Nieuwe Wereld toonden en tonen gemiddeld daarom gedrag dat in lichte mate afwijkt van dat 
van de achtergeblevenen. 
Hier volgt een hypothese. De neiging tot groepsvorming in de Nieuwe Wereld is kleiner dan in 
de Oude Wereld. Individualiteit, vrijheid, onafhankelijkheid zijn waarden die relatief hoger, 
verplichtingen aan en loyaliteit tegenover de groep zijn waarden die relatief lager worden 
gewaardeerd. Maar de mens is een groepsdier. Als de groepsverbanden te zwak zijn, dan 
creëert dat onzekerheid, gevoelens van onveiligheid. 
De maat van het land USA levert een extra probleem. Een Amerikaan kan in het hele enorme 
gebied van de Verenigde Staten werk vinden. Er zijn veel minder grote culturele verschillen 
dan die binnen het kleinere Europa. Het gevolg is dat families zijn opgesplitst in kleine 
gezinnen die ver uit elkaar wonen. Niet voor niets is Driving home for Christmas van Chris Rea 
zo'n populaire maar ook zwaar beladen lied. Alleen met Kerstmis ontmoeten veel Amerikanen 
hun naaste familieleden. 
De gevolgen van de genetische selectie en de uitgestrektheid van het land - en hetzelfde geldt 
voor Australië en Canada - zijn enorm. Het leven in deze uitgestrekte landen straalt een hoge 
mate van eenzaamheid uit, een eenzaamheid die ik uit eigen ervaring ken, omdat er te weinig 
relaties met anderen zijn. Er is een tekort aan groepsgevoel. De consequenties denk ik terug te
vinden in enkele merkwaardige uitwassen. Er is grote nadruk op het individualisme, op de 
persoonlijke vrijheid, op de afkeer van de overheid. Meer nog dan in Europa is het individu de 
maat der dingen. Het betekent dus een schromelijke onderschatting van de noodzaak 
deelgenoot te zijn van de groep of meerdere groepen. Maar die onderschatting heeft zijn 
consequenties. Het levert gevoelens van onzekerheid, van onveiligheid, van angst op. De 
gevoelens van onzekerheid hebben geleid tot bijzondere ontwikkelingen. Ontbreekt veiligheid 
dan kan het individu veiligheid vinden in voldoende materiële zekerheid. Nergens wordt 
daarom het (1) materialisme zo beleden als in de Verenigde Staten. En dat leidt tot een voor 
Europese normen idioot (2) arbeidsethos, waarbij mensen dikwijls meerdere banen en weinig 
vakantie hebben. Het (3) wapenbezit met de bijbehorende wetgeving moet een gevoel van 
veiligheid creëeren. Is het de eenzaamheid die tot (4) vraatzucht en zoveel obesity 
veroorzaakt? 
Het verlangen naar de groep vindt toch zijn weg in een enorme bloei van (5) het religieuze 
leven. Als ik op zondagochtend de kerkdienst "The Hour of Power" uit de Crystal Cathedral zie, 
kan ik me de troost voorstellen van de gezamenlijkheid, van het samen zijn, van het gevoel lid
van een groep te zijn. Ook het virulente (6) nationalisme, denk aan de populaire pledge of 
allegiance to the flag, laat zich verklaren door de groepsvormingsdrift. John Gray in Zwarte 
Mis: ..... de uitzonderlijke religiositeit in Amerika, die bij uitstek verantwoordelijk is voor het 
verschil met verreweg de meeste andere landen in de wereld. Alexis de Toqueville .... besefte 
al dat het Amerikaanse exceptionalisme een religieus verschijnsel is...... het geloof in een 
duidelijke lotsbestemming, dat halverwege de negentiende eeuw zijn beslag kreeg. De idee 
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van een messiaanse redder, die de kern vormde van het vroege christendom, werd tot de idee
van een natie van verlossers - het geloof in Amerika als het land van een 'uitverkoren' volk. 
De emigranten bezaten misschien nog andere kenmerken, een onduidelijk mengsel van grotere
intelligentie, meer doorzettingsvermogen, wilskracht en energie dan de achterblijvers. Dat was
misschien wel mede de oorzaak van de enorme (7) technische en wetenschappelijke explosie 
van de laatste eeuw waarvan de Amerikaanse bijdrage buitenproportioneel groot is. De mix 
van deze 7 Amerikaanse aspecten verklaart misschien de gewelddadige Amerikaanse 
buitenlandse politiek. 

De hierboven gebruikte redenering: emigranten verschillen fundamenteel van de thuisblijvers, 
zou ook toegepast kunnen worden op die heel andere veel oudere emigraties, de trek van de 
mens uit Afrika 100 000 tot 50 000 jaar geleden. Is dat genetische verschil tussen emigranten 
en thuisblijvers de verklaring voor snellere ontwikkeling van moderniteit in Europa en Azië? En 
is dat ook de verklaring voor de grotere verbondenheid tussen leden van de extended familie, 
een verbondenheid die in Afrika fundamenteel groter is dan die in de Westerse beschavingen? 

Dr Phil 
naar boven

Gefascineerd kijk ik naar de psycholoog Dr.Phil in één van de best bekeken shows van de 
Verenigde Staten. Phillip Mcgraw ontvangt gasten met problemen. In ieder programma zijn 
eerder opgenomen scenes en interviews, maar de hoofdmoot is altijd een gesprek met eerst 
één persoon en vervolgens die persoon + verwanten en vrienden. Het gaat er dikwijls hard aan
toe. Dr. Phil is nogal tevreden met zichzelf en gebruikt zijn autoriteit, psycholoog - grote man -
tv-beroemdheid - ouder, op soms hinderlijke wijze. Vaak zijn zijn analyses treffend. Meestal 
zijn de problemen nauwelijks van het soort dat een psycholoog vereist. Vroeger zou een 
dominee hebben geholpen. Het betreft bijna altijd mensen die problemen hebben met elkaar in
een kerngezin-situatie. De man drinkt en slaat, de vrouw geeft teveel geld uit, het kind 
bedreigt zijn ouders, dat soort situaties in een oneindige variëteit. Bijna altijd beantwoordt het 
gezin niet goed aan wat men zich bij een kerngezin voorstelt. Het huwelijk is meestal het 
tweede van één of beide partners. Vaak zijn er kinderen uit eerdere relaties. Dikwijls speelt 
misbruik, alcohol, drugs, of verslaving een rol. Er is soms sprake van werkeloosheid en 
armoede, mislukte schoolcarrière, moeilijke schoonmoeders en andere ellende. 
Het merkwaardige is dat Dr. Phil in de eerste plaats vooral met grote nadruk de waarden van 
de samnleving presenteert en zijn gasten op hun donder geeft als blijkt dat zij deze waarden 
niet respecteren. Dat is vooral interessant als deze waarden verschillen van die van mij en mijn
samenleving. Zo wordt de relatie van een jongeman van 26 met een meisje van 16 als iets 
zondigs gepresenteerd. 
Het belangrijkste aspect is het beeld van de Amerikaanse maatschappij dat oprijst uit de 
programma's. Het programma bevestigt wat ik hierboven beschreef. Het lijkt erop dat voor 
velen in dat land er nauwelijks sprake is van een degelijke "family of orientation" en een 
"family of procreation", een ouderlijk gezin en een eigen gezin. Dat betekent dat velen in die 
maatschappij niet omringd worden door veel eerstegraads familieleden, noch in hun jeugd 
noch daarna. Met grote nadruk legt Mcgraw keer op keer de gevaren van zo een situatie uit. 
De problemen van veel van zijn gasten illustreren deze gevaren. De gevaren zijn veelvuldig. 
Angst om zich te hechten; existentiële angst; eenzaamheid; slecht inzicht in moraliteit; 
materialistisch gedrag; alcoholisme, overgewicht, drugsgebruik. En steeds blijkt weer dat de 
ellende middels de opvoeding wordt doorgegeven aan de volgende generatie. 

Begroetingen 
naar boven

Er moet voldoende bewijs zijn voor de groepsvormingsdrift. Een bewijs is te vinden in de 
rituelen die worden gehanteerd tegenover bekenden, die nu ook weer niet zó bekend zijn, in 
het bijzonder de begroetingsrituelen. Mijn kleinzoon zal ik wellicht begroeten met een hi five, 
maar de gepensioeneerde hoogleraar in pak geef ik gewoon een hand. De hi five is zeker geen 
gebruikelijke ontmoeting voor mij. In Afrika zal ik vlijtig meedoen met de dubbele hand die 
daar wordt gegeven, eerst de gewone hand en dan de hand  draaien tot je elkaars duimen 
vasthoudt, tenslotte wellicht nogmaals terugdraaien tot de stand van de gewone handdruk. Of 

naar boven 133



juist de hele zachte handdruk waarbij slechts een deel van de vingers elkaar raken. 

Bij deze aanpassingen wil ik de tegenpartij laten blijken dat ik de onder zijn peer groep 
gebruikelijke gewoontes ken en dus verzoek deel van de groep te mogen zijn. Let wel, ik 
probeer dus niet mij te conformeren aan de enkele persoon die ik begroet, maar aan de groep 
tot welke die persoon behoort. Deze poging tot conformeren plaatst mij in een sterke positie. 
De persoon die ik ontmoet zal mij onbewust als medelid accepteren. 

Het zou kunnen gebeuren dat de persoon die ik ontmoet dezelfde actie wil ondernemen: hij of 
zij tracht zich te conformeren aan de gewoontes van mijn peer groep. Zo geeft de Burundese 
man die al jaren in Nederland woont, mij een stevige hand, volslagen tegen de gewoonte van 
zijn landgenoten in. Ik constateer het en bedenk me dat hij zich een heel eind aan de 
Nederlandse maatschappij heeft geconformeerd. Toch blijken de meeste mensen dit soort 
aanpassingstrucjes niet door te hebben. En dan slaagt mijn truc, een truc die gebaseerd is op 
het onderscheiden van de gewoonten van de ander die hij of zij aan de groep ontleent. 

Laat ik nog twee bekende voorbeelden noemen. Er zijn de drie begroetingszoenen, eerst 
typisch Brabants, inmiddels een soort handelsmerk voor Nederlanders. Zich eraan onttrekken 
levert gemengde reacties. Gemengde reacties kreeg Claus ook, toen hij de stropdas 
demonstratief afwierp. O ja, iedereen vond hem aardig en origineel maar ook merkwaardig. Hij
kon deze actie alleen ondernemen vanwege zijn uitzonderlijke positie in de Nederlandse 
samenleving: uiterst hoge sociale status met al vele jaren de reputatie van een aimabele 
persoonlijkheid. Toch is zo'n demonstratie van non-conformisme een rebelse actie. Het is de 
actie van een individu om de groepsmores te doorbreken. De groep bekijkt het welwillend 
maar de actie mag niet te ver gaan. Als dat gebeurt wordt de persoon (virtueel EN reëel) uit 
de groep gegooid. 

Tinkebell 
naar boven

Tinkebell doodde haar eigen kat en maakte er een 
handtasje van. Het verhaal maakte veel negatieve 
reacties los. Deze negatieve reacties, echte 
hatemail, verzamelde zij in een boek: "Dearest 
Tinkebell". 
Tinkebell is een Nederlandse kunstenares. 
Op de website van haar kunstverkoper staat By 
turning her own cat into a handbag she tries to 
show people their own hypocrisy about the use of 
animals for consumption and leather production. 
In een televisieprogramma (Pauw en Witteman) 
vertelde dat zij zelf de kat gedood en gevild had. 
De kat was "depressief". 

Zucht naar publiciteit is zo overwegend geweest dat de enorme denkfout, die zij maakte, haar 
is ontgaan. Niet alle dieren zijn gelijk. Een huisdier, het moderne geknuffelde huisdier, vervult 
de rol van partner, metgezel. Het is voor de eigenaar een vermenselijkt groepslid met dezelfde 
rechten en plichten als die van een echt medemens/groepslid. Zo'n dier doden is de eigen 
volstrekt valide gevoelens verloochenen - of is een bewijs voor de afwezigheid van die 
gevoelens. Het is daarentegen logisch dat huisdieren, die worden gehouden als voedselbron, 
door de eigenaar worden gedood omdat daar de zorg voor het eigen leven uitstijgt boven 
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eventuele toch aanwezige affectieve gevoelens. Tinkebell is gestoord. 
Hoe ver reikt dit respect voor het leven? Van Schweitzer, de 
organist/dokter/ziekenhuisdirecteur en ontwikkelingswerker in Lambarene (Gabon) werd 
gezegd dat hij zelfs insecten het leven spaarde. Dat gaat de meeste mensen te ver. 

We kunnen nog een verdieping lager gaan in de analyse. Tinkebell heeft veel aandacht besteed
aan de vele walgelijke hatemails en andere onheuse bejegeningen ten gevolge van haar 
standpunten. Wat is de reden voor deze onprettige reacties? De norm definiëert de groep. 
Maar voor de moderne mens is de groep een diffuus begrip. Daar waar voor ieder individu het 
lastig wordt vast te stellen tot welke groep hij behoort, wordt het ook lastig vast te stellen 
welke opvattingen hij dient te volgen, welke zijn moraliteit is. 

Een freischwebender moraliteit is niet mogelijk. De morele opvattingen van een individu 
bestaan uit opvattingen over eigen gedrag ten opzichte van anderen maar zullen uitgaan van 
wederkerigheid. De anderen zijn zijn groepsgenoten. Gedragen de anderen zich niet conform 
deze regels dan zal het individu ze uit zijn groep trachten te verwijderen. Dat is de grond voor 
de hatemails. Een Nederlandse burger hangt een set morele regels aan die, naar hij aanneemt,
door alle leden van de bevolking van dit land worden gedragen. Grote afwijkingen ervan zal hij 
als schadelijk voor de groep ervaren. Daarom ervaren wij overtredingen van groepsleden, 
mensen die naar wij denken dezelfde morele regels hanteren als wijzelf als veel ernstiger dan 
dergelijke overtredingen bij niet-groepsleden. Met afschuw reageren wij op misdaad in ons 
land, terwijl dezelfde misdaad in China ons vooral als curieus voorkomt. 
(Buitengewoon is het standpunt van Christus als hij voorstelt de andere wang toe te keren. 
Geweldloosheid tegenover geweld. Dat betekent dat hij geen wederkerigheid verwacht. Hoe zit
dat?..........)

Gezondheid en lidmaatschap 
naar boven

Twee studies stellen zinnige vragen bij de modes in de psychiatrie is de ondertitel van een 
artikel van Beatrijs Ritsema in de NRC van 20 oktober 2009. Hier een citaat: 
Zowel Bentall als Verhaeghe meent dat sociale ontwrichting (problemen op het gebied van 
groepslidmaatschap en identiteit) het grootste risico vormt voor geestelijke gezondheid. Erbij 
horen of niet erbij horen, daar draait het om. Verhaeghe, de psychoanalyticus, signaleert de 
opkomst van een nieuw anonymaat; mensen die geen deel uitmaken van een richtinggevende 
stabiele groep. Instituties als gezin, familie, kerk, school boden hun leden traditioneel een 
kader en legden zelfbeheersingsnormen op voor levensterreinen als hygiëne, eten, drinken, 
erotiek en genot in het algemeen. In deze hedonistische, geliberaliseerde maatschappij is het 
principe van deugd omwille van de deugd vervangen door het minimale voorschrift om geen 
anderen te schaden, terwijl er hooguit beperkingen gelden qua financiën en gezondheid. Het 
gevolg van deze giftige cocktail van moreel en cultureel relativisme is patiënten met een 
psychische leegte daar waar een identiteit zou moeten zijn. 
Laat ik proberen deze tekst binnen het kader van dit geschrift te vatten. Geen of in 
onvoldoende mate lid zijn van groepen, onvoldoende bevrediging van de groepsdrift, is de 
grootste bedreiging van geestelijke gezondheid. Onvoldoende lidmaatschap(pen) veroorzaakt 
dat het slachtoffer niet meer weet wat deugdzaam is, aan welke fatsoensregels hij zich moet 
houden. Er is verlies van gevoel van identiteit, het slachtoffer kan in mindere mate vaststellen 
wat zijn kenmerken zijn. het lidmaatschap van één of meer groepen is noodzakelijk voor 
fundamenteel welbevinden. 
Over welke lidmaatschappen gaat het hier? Natuurlijk zijn die van het gezin, de familie (de 
extended family), en het werk de belangrijkste. Dan is ook meteen duidelijk welke mensen het
mneeste risico lopen: de kinderlozen, werkelozen, vrijgezellen, weduwen en weduwnaars. Het 
geldt dus dikwijls voor ouderen. Er is een eenvoudig woord voor: eenzaamheid. Uitzonderlijk 
moeilijk moet het leven zijn van zwervers en van buitenlanders zonder familie. Het werpt een 
ander licht op de ziekten van zwervers - schizofrenie - en ouderen - dementie. Wat is de 
oorzaak, wat is het gevolg? Wordt de schizofreen een zwerver, of heeft de zwerver een 
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verhoogd risico schizofreen te worden? Is dementie alleen een gevolg van de ouderdom of ook 
van de eenzaamheid veroorzaakt door de ouderdom. De vraag stellen is hem beantwoorden. 
In het citaat hierboven wordt verwezen naar de geestelijke gezondheid. Het lijkt me 
zonneklaar (maar ik heb geen enkel bewijs) dat het risico op ongevallen en problemen met de 
lichamelijke gezondheid ook groter zijn bij eenzamen en dan vooral bij mensen die net 
eenzaam geworden zijn door sterfte van partner of ontslag bijvoorbeeld. 

Terloopse opmerkingen 
naar boven

Kleine waarnemingen verzameld die het lidmaatschap concept ondersteunen. 
I 
In NRC/H van 9 juli 2010 staat een recensie van "War" geschreven door Sebastian Junger. Een 
deel staat hieronder. 
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II 
Ik lees in een column van Hofland de definitie van een beroemdheid uit The Image van Daniel 
Boorstin: 

Een beroemdheid is iemand die beroemd is omdat hij beroemd is.

III 
Verstoppertje spelen 
Bij verstoppertje spelen is het slachtoffer degeen die de groep kwijt is en de groep terug moet 
trachten te vinden. En vind je ze niet terug, dat wil zeggen: zijn de anderen eerder bij de 
buutplaats, dan blijf je het slachtoffer. Is het spel niet een prachtige illustratie van het belang 
van de groep voor het individu? 

IV 
Nicole Mead studeerde psychologie in de Verenigde Staten en promoveerde in de sociale 
psychologie in Canada. Ze doet nu postdoctoraal onderzoek aan de Universiteit van Tilburg. Uit
een interview met psycholoog Nicole Mead in de NRC van 27/8/10: 
Afgewezen worden is een nare ervaring. Wie dat overkomt blijkt geneigd tot troostshoppen, en
zelfs dingen te kopen die onnodig of illegaal zijn. Wie buitengesloten wordt, zet zijn 
consumptiegedrag in om sociale relaties aan te knopen of te herstellen, ontdekte Mead samen 
met vier Amerikaanse collega's. Een afgewezen persoon is zelfs bereid geld uit te geven aan 
producten en diensten die hij niet wil hebben, in een poging sociale acceptatie terug te 
winnen. Neem bijvoorbeeld gefrituurde kippenklauwen, een product dat buiten Azië doorgaans 
weinig appetijtelijk wordt gevonden. Uit experimenten blijkt dat proefpersonen die net een 
gevoel van sociale afwijzing hebben gehad, bereid zijn tot het kopen van kippenklauwen om in
de smaak te vallen bij een kennis die zegt dat hij het zijn lievelingseten is. 
"Het meest opvallend vind ik de bereidheid van buitengesloten mensen om geld uit te geven 
aan een product dat schadelijk voor ze is, of illegaal. Een van onze experimenten toont aan 
dat iemand die zich afgewezen voelt bereid is om cocaïne te gebruiken als dat leidt tot sociale 
acceptatie, bijvoorbeeld op een feestje waar andere mensen ook drugs gebruiken. Ik noem dat
sociale consumptie. Iemand die zich zelfverzekerd voelt is daar veel minder gevoelig voor. 
Eerstejaarsstudenten ... in een nieuwe stad wonen ... kennen niemand. In zo'n situatie is de 
kans groter dat ze spullen gaan kopen waarmee ze hopen dat ze bij de groep zullen horen. 
Zelfs als dat betekent dat ze in de schulden komen. Dezelfde afweging tussen geld en sociale 
acceptatie zie je bij ouderen die eenzaam zijn. Omdat ze weinig sociale banden hebben zijn ze 
een gemakkelijk doelwit voor telemarketeers of mensen die via een list geld aan ze proberen 
te verdienen. Omdat eenzame ouderen hun financiële belang onderschikt maken aan de 
sociale connectie - ook al is het maar met een verkoper aan de telefoon - zijn ze gemakkelijker
over te halen. Buitengesloten mensen zijn vatbaar voor financieel misbruik. 
Onderzoek laat zien dat het geluksgevoel van een nieuwe aanschaf slechts tijdelijk is. Het is 
veel effectiever om je geld te gebruiken om een ervaring te kopen en dan het liefst een 
ervaring die je deelt met anderen. Je kunt beter 50 euro uitgeven aan een etentje met 
vrienden dan aan een nieuwe tas. Dat geluksgevoel blijft veel langer hangen." 
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V 
Overgeschreven uit de krant: 
2/7/'10. Dat mensen onbewust meer meevoelen met rasgenoten dan met mensen van een 
ander ras, is te zien in de reactie van hun hersenen. Dat schrijven Chinese onderzoekers deze 
week in het Jornal of Neuroscience. De onderzoekers lieten Kaukasische en Chinese 
proefpersonen naar filmpjes kijken waarop iemand van het eigen ras of iemand van het andere
ras in het gezicht werd geprikt met een naald. Ondertussen volgden ze de hersenactiviteit met
MRI. Het hersendeel dat betrokken is bij pijnverwerking werd sterker actief wanneer 
slachtoffer en toeschouwer van hetzelfde ras waren. Dat mensen meer meevoelen met 
groepsgenoten was al bekend, maar nog nooit op hersenniveau aangetoond. 
Natuurlijk kan men zich als Kaukasiër afvragen of Chinese onderzoeken wel betrouwbaar zijn. 

VI 
26/1/11. Hetherington, maker van de film Restrepo 
In een oorlog ontstaat tussen soldaten een betrokkenheid die niet hetzelfde is als vriendschap.
Binnen een eenheid kunnen mannen elkaar haten en toch voor elkaar willen sterven. Dat is 
broederschap. 

VII 
Buunk in Oerdriften op de werkvloer: 'Erbij horen' raakt ........ aan een van onze meest 
primaire behoeftes. Deze constatering is heel banaal maar moet wel worden genoemd omdat 
het het zoveelste argument is voor onze groepsdrift. De constatering is niet origineel en het 
was dus echt niet nodig het als citaat te vermelden. Maar het gebruiken van citaten in welk 
verband dan ook is een truc om de emotie van het 'erbij horen' bij de lezer op te roepen. De 
vermelding 'citaat' bevat de boodschap: "Niet alleen ik, de schrijver, heb die mening. Anderen 
ook. Ik hoor dus bij een groep en dus is de geldigheid van wat ik beweer vergroot. Jij, lezer, 
kan je nu aansluiten bij de groep die deze mening vertegenwoordigd." 

VIII 
Op 8/3/'11 bericht de krant over een bijeenkomst in Brussel waarop gesproken wordt over de 
oorzaken dat ook het IMF niet voor de kredietcrisis waarschuwde. 
Een ambtenaar ...: Hèt grote probleem is kuddegedrag. Dat was voor de crisis zo. En dat blijft 
zo. Daarom doen àlle organisaties nu aan zelfonderzoek. De duivel wordt als het ware met een
collectief ritueel uitgedreven. Daarna kunnen de organisaties vrolijk verder. Is het u 
opgevallen dat het IMF machtiger is dan ooit? ..... de kern is dat iedereen op hetzelfde 
moment hetzelfde doet. Dat zit de meeste mensen gewoon tussen de oren..... We hebben 
niets van de crisis geleerd. En we zullen het ook nooit leren." 

IX 
De persoon heeft een specifieke aard, een karakter, een persoonlijkheid, kenmerkend gedrag. 
De groep heeft op soortgelijke wijze een eigen aard. In hoeverre deze ontwikkeld is, duidelijke 
vormen heeft aangenomen, kenbaar is geworden, hangt af van de geschiedenis en de 
bezigheden van de groep. Iedere leraar kent het begrip: "lastige klas". Een gezin kan lawaaiïg 
zijn, extravert, of juist ingetogen, warm. Artiesten hebben hekel aan uitkooppies, waarbij een 
bedrijf bij een voorstelling een (deel van een) zaal opkoopt voor zijn werknemers. Voor de 
groep is de artiest een buitenstaander. De werknemers lachen niet om de artiest maar omdat 
de andere werknemers ook lachen. De samenleving verschilt van land tot land, van regio tot 
regio. Het gedrag in een samenleving wordt bepaald door historie, gewoontes, religie en kent 
normen en waarden die per samenleving verschillen. (Dat nu gepropageerd wordt dat normen 
en waarden overal gelijk dienen te zijn, is een moderne en waarschijnlijk vrij domme kronkel 
van de "moderne", Westerse samenleving) 
In hoeverre past een persoon in een groep? Deze "fit" is niet altijd dezelfde. En dus is de 
ontwikkeling van een persoon, zijn welbevinden, zijn ontplooiïng, zijn geluk afhankelijk van 
deze "fit". Is het de overeenkomst tussen de (tijdelijke) gekte van het Duitse volk en de gekte 
van Hitler de verklaring voor zijn succes? Slechts één van de drie zoons pleegde zelfmoord. De 
vader slank, de moeder mollig, één van de vier kinderen heeft geen last van overgewicht. 
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X 
In Boeken, het pogramma van de VPRO, zegt Epicurus vertaler Piet Schrijvers: 
Het is nog steeds een actueel probleem. Hoe kan ik een ethiek opbouwen vanuit 
eigenschappen en beginselen van de mens zelf zonder een godsdienstige beloning of 
bestraffing. 
Wat leuk. Dat wil ik dus toevallig net doen in Het Lidmaatschap. 

XI 
Van de site van The social mind and body group SOMBY van het Nijmeegse Donders Institute 
kopieer ik: 
Our research aims at understanding perception, action, and cognition in the context of social 
interaction. Traditionally, experimental psychologists and cognitive neuroscientists have 
studied these processes by investigating individual performance and by focusing on single 
minds and brains. However, being human means living a social life. It seems likely that the 
need to act together with others in various ways has shaped the way we perceive, act, and 
think as individuals. 
Worden dit de ontdekkers van het lidmaatschapsgen? 

XII 
In de W-bijlage van de NRC dd 15 oktober '11 staat een uiterst interessant artikel geschreven 
door Dirk Vlasblom met de titel "Oma, concurrent van de kleinkinderen". De belangrijkste 
argumenten hier achter elkaar. 
1 Antropoloog Kristen Hawkes beargumenteerde al geruime tijd terug dat de langere 
levensduur van de mens (vooral de vrouw, tot lang na de menopauze) verklaard kan worden 
uit de noodzaak de moeder te helpen bij de zorg voor de kinderen. 
2 Sarah Blaffer Hrdy beargumenteerde in Mothers and Others, zie daar, dat coöperatieve 
broedzorg zich bij de voorouders van de mens ontwikkelde en een voor het voortbestaan 
noodzakelijk onderdeel van het menselijk gedrag is. 
3 De kern van het artikel: 'Bev' Strassman deed jarenlang onderzoek bij de Dogon in Mali en 
stelde vast dat daar geen sprake is van coöperatieve broedzorg. 
4 Blaffer Hrdy reageert en stelt dat de Dogon geen jager/verzamelaars zijn en dat daar de 
traditionele patronen dus doorbroken zijn. 
5 David Lancy, Utah State University, schrijver van The Anthropology of Childhood: Er zijn 
twee strategiën, de productiestrategie, veel kinderen, weinig investering en een hoge 
kindersterfte, de strategie gehanteerd door de Dogon en de overlevingsstrategie, weinig 
kinderen, grote intervallen tussen geboorten, veel investering en een lage kindersterfte, de 
strategie gehanteerd door jager/verzamelaars. Hij geeft Blaffer Hrdy dus gelijk. Het gedrag 
van de Dogon lijkt cultuur gebonden. Het klopt allemaal als een bus. Maar er zijn twee 
constateringen in het artikel waar ik niet mee uit de voeten kan. 
6 Lancy zegt dat grootmoederzorg op zijn retour is. Dat is in Nederland niet het geval, denk ik.

7 Blaffer Hrdy zegt dat bij jager/verzamelaars vrouwen kunnen kiezen bij welke groep zij zich 
aansluiten en dat bij landbouwers (zoals de Dogon) de groepsgrenzen minder doorlaatbaar 
worden. De vrijheid van moeders om van groep te wisselen vermindert, waardoor de 
voorwaarden voor coöperatieve broedzorg minder goed worden. Zou ze gelijk hebben? Ik 
betwijfel het. In mijn theorie zijn de groepsgrenzen juist vervaagd bij het begin van de 
landbouw. En dat maakte de cultuur veel veranderlijker. Daarom konden de Dogon 
overstappen van de overlevingsstrategie naar de productiestrategie. De eerste is meer genen 
dan cultuur, de laatste meer cultuur dan genen. Zoiets. 

XIII 
Exactitudes is een project waarbij steeds 12 mensen zijn gefotografeerd die zich zowat identiek
kleden, en die zich dus een voor hen specifieke publieke identiteit aanmeten. Een mooie 
illustratie van groepsgedrag of beter: van zich lid maken van een niet officieel bestaande groep
bestaande uit mensen die elkaar niet kennen. Deze mensen delen slechts dat de uiterlijke 
verschijning die zij nastreven om zo de omgeving duidelijk te maken wat voor soort mensen zij
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zijn. 

XIV 
De krant van 24-1-2012: 
250 000 jaar oude sporen van rode oker gebruikt door Neanderthalers. Hun actieradius was 
circa 100 km. Het oudste symbolische gebruik van rode oker: 60 000 jaar geleden in Zuid-
Frankrijk. In Zuid-Afrika een 100 000 jaar oude rode oker werkplaats van moderne mensen. 

XV 
Citaat uit NRC/H: 
Dat mensen onbewust meer meevoelen met rasgenoten dan met mensen van een ander ras, 
is te zien in de reactie van hun hersenen. Dat schrijven Chinese onderzoekers deze week in 
het Journal of Neuroscience. De onderzoekers lieten Kaukasische en Chinese proefpersonen 
nsar filmpjes kijken waarop iemand van het eigen ras of iemand van het andere ras in het 
gezicht werd geprikt met een naald. Ondertussen volgden ze de hersenactiviteit met MRI. Het 
hersendeel dat betrokken is bij pijnverwerking werd sterker actief wanneer slachtoffer en 
toeschouwer van hetzelfde ras waren. Dat mensen meer meevoelen met groepsgenoten was al
bekend, maar nog nooit op hersenniveau aangetoond. 

XVI 
Gers Pardoel is anno 2012 de succesvolste rapper van Nederland. Hij zegt in een interview in 
NRC/H: 
Ik woonde bij mijn vader in Kaatsheuvel en werkte van 9 tot 5 als keukenverkoper. Met mijn 
babbel ging dat best goed. De klant is koning; als klanten zeggen dat ze de keuken kopen 
wanneer ik een rondje kruip dan doe ik dat. Ik wil verkopen. Maar het leverde veel te weinig 
op. Wanneer ik voor 300.000 euro keukens verkoop wil ik daar de helft van terugzien. Of toch 
zeker 50.000 euro. 
Merkwaardig. Het probleem dient zich weer eens aan van de moraliteit. Wanneer moet deze uit
de kast worden gehaald? Welke gevaren dreigen daarbij? Moet de moraliteit ooit uit de kast 
worden gehaald? Welke moraliteit? Welke regels zijn geldig? Als we de regels weten, hoe 
worden de regels ingevoerd? Zijn de regels eeuwig veranderbaar? Wie gaat over de regels? 

XVII
Michael Sandel op Fora.tv over "Morality and the free market"
"Market norms can crowd out non-market norms" is één van de zinnen in een presentatie van 
Sandel over zijn boek "What money can't buy: The moral limits of markets". Ouders die te laat
zijn bij het ophalen van hun kinderen moeten hiervoor betalen, zo probeerde een school. Wat 
bleek: het aantal te-laat-komers nam toe. In plaats van schuldgevoel tegenover onderwijzers 
beschouwden het betaald te-laat-komen als een door de school geleverde en betaalde dienst.
 
XVIII 
Het bevriende Afrikaanse echtpaar brengt me op de hoogte van het traditionele leven op het 
platteland van Togo. Beiden hebben hun jeugd, veertiger jaren van de vorige eeuw, 
doorgebracht in een kleine stad. Er was ijzerproductie maar de meeste mensen bedreven 
landbouw. Van wie is de grond? Het gebied is verdeeld. De delen zijn eigendom van clans. Alle 
kinderen van dezelfde generatie zijn elkaars broeders en zusters. De grond is 
gemeenschappelijk bezit. Aan het hoofd van de clan is er iemand die de grond beheert en 
verdeelt voor gebruik. Binnen de clan mag niet getrouwd worden. Er zijn gearrangeerde 
huwelijken. Het meisje verhuist naar de clan van haar man. 
Ik hoop nog meer te horen. De landbouwende clan lijkt een tussenstation tussen de clan 
zwervende jager/verzamelaars, de familie (extended family) en het kerngezin. Van belang is 
vooral het gedeelde bezit van de clan, waardoor (1) iedere individuele verrijking bijna 
onmogelijk is, (2) "corruptie" betekent bevoordeling van de eigen clan en (3) individueel 
streven wordt verhinderd. 

XIX 
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Dit artikel geeft een duidelijke illustratie van de manier waarop ook juridisch het 
groepslidmaatschap in het bedrijfsleven tot verplichtingen leidt. 

XX 
Befehl ist Befehl. Zo hoort het in een goede groep. 

XXI 
Alle meisjes Uggs, dat is conformisme. Zij willen allen dezelfde vorm. Concontentisme is het 
streven dezelfde (mentale) inhoud te hebben, hetzelfde te denken. Voorbeeld: leden van 
politieke partijen streven ernaar allemaal hetzelfde te vinden. 

XXII 
In The end of men door Hanna Rosin is besproken in NRC/H, 2/11/12. Er vindt een culturele 
verschuiving plaats in de Verenigde Staten (en elders?) waarbij de rol van de man minder 
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belangrijk wordt en tegelijk meer één ouder gezinnen ontstaan. 

XXIII 
HRW = Human Rights Watch. R2P = Responsibility to Protect, de door de VN vastgelegde 
verantwoordelijkheid van de wereldgemeenschap om in te grijpen als een regering haar 
burgers niet kan of wil beschermen tegen geweld, of hen zelfs aanvalt - uit een interview met 
de voorman van HRW, Kenneth Roth. Het is in de tijd, in de langere tijd, heel bijzonder dat nu 
voor het eerst (d.w.z. de laatste tientallen jaren) een wereldwijde moraliteit wordt uitgedragen
en via de Verenigde Naties door de wereldbevolking wordt gesteund. Hoe lang houdt dit 
systeem het uit? 

XXIV 
Opeens begrijp ik de noodzaak voor het liefdeslied. Het kerngezin is evolutionair verreweg de 
belangrijkste groep, letterlijk van levensbelang. In barre tijden was dat (waarschijnlijk?) de 
eenheid die het individu voedsel en enige bescherming kon verschaffen. Ieder jong mens heeft
de biologische opdracht van voortzetting van de soort en daarvoor is partnerkeuze essentiëel. 
Alle aandacht en energie moet daaraan worden besteed. Het lied is een goed middel tot 
partnerverwerving. 

XXV 
De cultuur bepaalt wat we belangrijk vinden. 

XXVI
Als ik me een land kan verbeelden, kan ik me ook een religie verbeelden. Ze zijn beiden even 
waar. Alleen moeten de mensen om me heen zich hetzelfde verbeelden.
De troost van geld: als ik betaal krijg ik iets dat waarde heeft, meer dan wanneer ik het gratis 
zou krijgen.

Fiches – ideeën, tips, aanwijzingen, leads
naar boven

1 Hoe belangrijk zijn gedeelde ervaringen voor de groepsvorming? 

2 Hebben mensen meer spiegelneuronen dan andere beesten? 

3 Dragen autisten meer dan statistisch waarschijnlijk neanderthal-genen? 

4 Matt Ridley - voordracht bij opening Cognomics Institute in Nijmegen, 12 september '12 
Door 1 gen begon de hersengroei circa 200 000 jaar geleden. 
Het lactase gen zorgde ervoor dat melkveehouders 9000 tot 5000 jaar geleden melk goed 
konden verwerken. Hier heeft cultuur de natuur beïnvloedt. 
Blauwe ogen komen vooral rond de Baltische zee voor. Ontstaan is te verklaren door meer dan 
tien stappen. De eersten: 6000 jaar geleden begon de landbouw in genoemd gebied met als 
gevolg het eten van cereals. Deze zijn arm aan vitamine D tekort. Blanken hebben een 
voordeel bij het aanmaken van ten gevolge van zonlicht - andere stappen weet ik niet. De 
culturele ontwikkeling veroorzaakte evolutie. 
Het FOXP2-gen heet ook wel het taalgen. Het maakt spreken mogelijk. Ook Neanderthalers 
hebben het. Maar wat was er eerst, taal of FOXP2? Was er co-evolutie? 
Wat veroorzaakte de snelle groei van de cultuur? Vuur wordt waarschijnlijk al 1 000 000 jaat 
beheerst. Taal bestaat naar schatting 300 000 jaar. Cultuur begon 100 000 jaar geleden met 
het uitwisselen (exchange) wat voor beide partijen voordelig kan zijn. R illustreert het met de 
vaardige zwaarden en bijlmaker Adam en de iets minder vaardige Oz. Culturele ontwikkleing 
lijkt op Darwinian evolutie, bij beide speelt vermenging een rol. De exchange is geen 
reciprocity ofwel wederkerigheid omdat op de exchange op één moment plaats vindt. De 
voordelen van uitruilen: licht voor één uur lezen kostte in 1800 6 uur arbeid, in 1997 0,5 
seconde. 
Uit verspreiding van obsidiaan en schelpen kan afgeleid worden dat exchange circa 120 000 
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jaar geleden begon. Verdeling van werk begon waarschijnlijk de jager/verzamelaar met de 
vrouw de vruchten verzamelend terwijl de man jaagt. Zonder arbeidsverdeling zou het maken 
van een computermuis nooit mogelijk zijn. 
De neanderthaler kon wel spreken maar deed niet aan exchange. Zonder exchange gaat 
technologie achteruit, door verlies aan vaardigheden in een kleine groep. 
De exchange = uitwisseling leidt tot een groot collective brain. 
Door internet wordt de uitwisseling alleen maar sneller en dit zal leiden tot een voortgaande 
stijging van het BNP per hoofd van de bevolking 

5 cd met college over ethiek en evolutie door Herman Philipse 

6 ook bij kunstsmaak groepsgedrag. Bewondering wel beperkt door fysieke gegevens: kleuren 
alleen die zichtbaar zijn; muziek: altijd het octaaf en de kwint vanwege de mathematische 
verhoudingen. Maar we kunnen alleen Mondriaan bewonderen omdat veel mensen Mondriaan 
bewonderen. 

7 De vrije wil verschilt van persoon tot persoon , en er is een glijdende schaal van vrije wil: 
een beetje vrije beslissing, een erg vrije beslissing 

8 Uit Wikipedia: Aan het hoofd van de oemma stond tot 1924 een kalief of opvolger. In dat 
jaar werd het kalifaat afgeschaft. Door sommige extremistische moslims wordt eenheid in de 
oemma gezien als een ideaal dat opnieuw gerealiseerd moet worden. Hun ideaal is de 
terugkeer van de kalief die zowel wereldlijke als religieuze macht heeft (volgens het principe 
van tawhid) en de bijbehorende herinvoering van de sharia. In de Islam dus geen scheiding 
van staat en kerk. 

9 Nicholas Wade: Before the Dawn, ca. 2007 
Recensie: 
The front cover of New York Times-reporter Nicholas Wade’s new book, Before the Dawn, 
contains a quote by E.O. Wilson: “By far the best book I have ever read on humanity’s deep 
history.” I couldn’t agree more. Before the Dawn is more informative than Nature via Nurture, 
more readable than The Blank Slate, and proves (contra The Emperor’s New Clothes) that 
popularizations of population genetics don’t have to be deceitful and revolting. 
Excerpt: 
Travel back into the human past, and the historical evidence is plentiful enough for the first 
couple of hundred years, then rapidly diminishes. At the 5,000 year mark written records 
disappear altogether, yielding to the wordless witness of archaeological sites. Going further 
back, even these become increasingly rare over the next 10,000 years, fading almost to 
nothing by 15,000 years ago, the date of the first human settlements. Before that time, people
lived a nomadic existence based on hunting and gathering. They built nothing and left behind 
almost nothing of permanence, save a few stone tools and the remarkable painted caves of 
Europe. 
Travel on back for another 35,000 years and you will have reached the 50,000 year mark, the 
time when the ancestral human population was still confined to its homeland somewhere in 
northeast Africa but had begun to show the first signs of modern behavior. If this is the point 
at which the modern human story begins, then written records exist for just the last 10% of it;
90% of human history seems irretrievably lost. 
Keep traveling back in time to the earliest starting point in the human narrative, the period 5 
million years ago when the ape-like creatures at the head of the human line of descent split 
from those at the head of the chimpanzee line of descent. The only physical evidence from 
throughout this period, which saw the evolution from ape to human form, is a handful of 
battered skulls and a few stone tools. 
No deep understanding, it might seem, could ever be gained of these two vanished periods, 
the 5 million years of human evolution and the 50,000 years of prehistory. But in the past few 
years an extraordinary new archive has become available to those who study human evolution,
human nature and history. It is the record encoded in the DNA of the human genome, and in 
the versions of it carried by the world’s population. Geneticists have long contributed to the 
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study of the human past but are doing so with particular success since the full sequence of 
DNA units in the genome was determined in 2003. 
Why should the human genome, specifically shaped for survival in the present, have so much 
to say about the past? As the repository of hereditary information that is in constant flux, the 
genome is like a document under ceaseless revision. Its mechanism of change is such that it 
retains evidence about its previous drafts and these, though not easy to interpret, provide a 
complete record that stretches back millions of years. The genome can therefore be 
interrogated at many different time levels. It can supply answers that reach back more than 
50,000 years to the genetic Adam, a man whose Y chromosome is carried by all men now 
alive. Or it can be queried about the events of a mere couple of centuries ago, such as whether
Thomas Jefferson had a secret family with his slave mistress Sally Hemings. 
From Adam to Jefferson, the genome is helping researchers create a new and far more detailed
picture of human evolution, human nature and history. From the great darkness, a surprisingly
full narrative is emerging… 
This book describes those aspects of human evolution, nature, and pre-history that have been 
illumined by genetic discoveries of the last few years. 
Readers who do not follow these fields closely may be surprised at the richness of the 
information in the new narrative. There exists no video of how apes slowly morphed into 
people, but a sequence of the salient events can for the most part be reconstructed. There is 
no map that records the dispersal of the new humans from their ancestral homeland, but 
researchers can now follow the path they took out of Africa and their migrations through the 
world outside. It’s even possible to reconstruct some of the social institutions that emerged as 
people made the transition from a nomadic way of life, based on hunting and gathering, to 
today’s complex societies. 
Information from the genome has helped tell paleoanthropologists when humans lost their 
body hair and when they gained the power of speech. It has clarified for archaeologists their 
long quandary as to whether Neanderthals and modern humans peacefully interbred with each 
other or fought until the Neanderthals’ extinction. It has furnished anthropology with 
information about human adaptation to cultural practices like cattle-herding and cannibalism. 
The cascade of DNA data is even benefiting historical linguistics, though indirectly, as biologists
apply the tree-building methods developed for gene genealogies to reconstructing the 
evolution of language. 
On the critical question of the ancestral human population of 50,000 years ago, the last group 
from which everyone alive today is descended, the techniques of paleoanthropology and 
archaeology are powerless to say anything about a people that has vanished without trace. But
geneticists, by rummaging around in the genome’s rich attic, can fill in all kinds of unexpected 
detail. They can estimate how large the ancestral population was. They can say where in Africa
it probably lived. They can put a date, though a rough one, on when language emerged. They 
can even infer, in one instance, what the first language sounded like. 

The creation of inequality - Kurt Flannery, Joyce Marcus 
Kent Flannery is James B. Griffin Distinguished University Professor of Anthropological 
Archaeology and Curator, Environmental Archaeology at the Museum of Anthropology, 
University of Michigan. Joyce Marcus is Robert L. Carneiro Distinguished University Professor of
Social Evolution and Curator, Latin American Archaeology, Museum of Anthropology, at the 
University of Michigan. 
"The origin of inequality is one of the most basic questions about human societies. We all arose
from egalitarian hunter/gatherer ancestors. Why, then, do almost all of us poor peasants now 
tolerate affluent leaders, whether they are democratically elected presidents or military 
dictators? In this clear, readable survey, the distinguished archaeologists Kent Flannery and 
Joyce Marcus extract the answers by comparing the histories of societies over the whole world 
for the last 10,000 years. This book will become the standard account of long-term political 
evolution. " Jared Diamond, Professor of Geography at UCLA, and Pulitzer-Prize-winning author
of "Guns, Germs, and Steel" and "Collapse" 
Some 15,000 years ago, our ancestors still lived in small-scale foraging societies whose 
members were treated as equals. Slowly but surely, however, some of them created larger 
societies with greater levels of social inequality. By 2500 B.C. virtually every form of inequality 
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known to mankind existed somewhere in the world. 
How did our ancestors convert the original level playing field to a stratified society? This book 
addresses that question by synthesizing two sources of data: archaeological information on 
prehistoric societies and anthropological information on analogous living societies. 
The answer lies neither in our genes, nor in shopworn explanations like population pressure 
and environmental stress. It lies in the unique social logic possessed by every human group. 
Living societies can be observed making changes in that logic; the effects of such changes can 
be detected in prehistory. 
Traditional hunters and gatherers believed that they had been created by supernatural spirits 
who gave them principles to live by. Those spirits were the alphas in a cosmic hierarchy; the 
betas were ancestors, who intervened on behalf of their living descendants with the spirit 
world. 
Here are some typical principles of hunter-gatherer logic: There is an invisible life force within 
us. Certain spirits, places, and objects are sacred. Individuals differ in virtue. Generosity is a 
virtue; hoarding or creating surpluses is selfish. Gifts build social networks and should always 
be reciprocated. Youths should defer to initiated elders; late arrivals in a territory should defer 
to those already there. Our way of life is superior to that of our neighbors. 
Despite the widespread nature of such principles, most anthropologists would not argue that 
they are "encoded in our genes." Sharing is widespread among foragers because they employ 
continual social pressure to encourage it. Were there genes for generosity, such pressure 
would have been unnecessary, and later peoples would have found it difficult to create 
inequality. 
By the end of the Ice Age ---some 10,000 years ago --- people in the Near East, Mexico, and 
Peru had begun to domesticate plants and animals. As larger and more sedentary societies 
formed, their social logic was sometimes tweaked to allow for inequality. Two contrasting forms
of society, based on different logic, followed the establishment of agriculture. 
Some societies ---preserving the notion of generosity, but relaxing the prohibitions against 
surplus --- allowed enterprising individuals to create differences in prestige by humiliating the 
less successful with gifts too large to be reciprocated. Many New Guinea societies came to be 
divided into "big men," "ordinary men," and "rubbish men." Some Native American societies 
created a "hierarchy of virtue" in which talented and ambitious individuals could rise in prestige
by climbing a ladder of ritual offices. In some Pueblo communities, men could rise through 7 or
8 such offices until they were "completed" as respected elders. In some Plains communities, 
women could rise through 4 or 5 ritual offices until they were considered "holy." 
In none of these achievement-based societies was leadership allowed to become hereditary, 
however. One could serve as role model for one's children, but not bequeath them one's office 
or prestige. Prehistoric examples of such societies can be detected by archaeologists because 
much of their ritual was focused on propitiating the ancestors, and required the building of 
venues such as ritual men's houses, kivas, and the like. The first signs of such buildings 
appeared in the Near East 10,000 years ago. 
Eventually, some societies altered their logic to permit one segment of society to monopolize 
leadership, allowing their children to inherit authority. On rare occasions, for example among 
the Native Americans of British Columbia, this happened even among hunter-gatherers. One's 
inability to reciprocate gifts not only left one inferior in virtue, but also became a debt that had
to be worked off through servitude. Archaeologists in British Columbia point to a moment when
small, economically vulnerable families seem to have been absorbed into larger and more 
successful families, perhaps as debt slaves. To codify such inequality, emerging elites 
attributed their superior status to their ancestors, who had allegedly been favored by celestial 
spirits. They created sumptuary goods---trappings of aristocracy to which they were entitled 
from birth---and bequeathed them to their heirs at lavish ceremonies. 
The prehistoric record suggests that societies with hereditary aristocracies arose 7500 years 
ago in the Near East, 4000 years ago in Peru, and 3000 years ago in Mexico. Among the clues 
are the presence of sumptuary goods in children's burials, and the replacement of ritual men's 
houses by actual temples. Temples were created because it became more important to 
propitiate the alpha spirits from which the elite derived their authority than to propitiate the 
beta ancestors of commoners. 
Anthropologists, however, have documented cases where a would-be elite's attempt to place 
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itself in a superior position was successfully resisted by other segments of society. When 
resistance was unsuccessful, cosmologies were modified to attribute emerging inequality to the
will of creator spirits. 
In Hawai'i and Egypt, logic was altered to release chiefly families from the usual incest taboos. 
Chiefs could marry their sisters to preserve the bluest bloodlines; such sibling marriage was 
justified by arguing that some celestial spirits had also practiced it. Soon blood feuds --- 
originally a way of settling scores --- evolved into wars of chiefly expansion and the conversion
of rivals to slaves. The simple ethnocentrism of earlier societies gave way to actual 
discrimination. The social pressure once used to prevent others from showing off was replaced 
by acts of obeisance toward those of elite birth. 
In some parts of the ancient world we can detect groups of neighboring chiefly societies 
battling for centuries, each aspiring to take over its rivals' land and labor. On rare occasions, a 
stalemate was broken when one such society gained an unexpected advantage, allowing it to 
take over its rivals and turn them into the subject provinces of a much larger territory. It was 
through such processes that the first kingdoms of Hawai'i, the Asante, and the Zulu formed. 
Archaeologists can now show that similar processes created the first kingdoms of southwest 
Iran, Mesopotamia, Egypt, the Maya, the Mexican highlands, and the coast of Peru. Indeed, 
once set in motion, elite competition created chain reactions in which multiple fortified 
kingdoms might arise. Changes in logic allowed for societies to be divided into royalty, nobility, 
landed gentry, landless serfs, and slaves. 
There were significant differences among early kingdoms, however. In Egypt and Peru the ruler
was considered a deity, equivalent to the celestial spirits who constituted society's alphas. In 
kingdoms like those of Mexico's Maya and Zapotec, the ruler had religious authority but was 
not an actual deity. Among the Aztec and the early Sumerians, the ruler was a mortal oligarch.
Will future research show continuities between such contrasting kingdoms and the earlier 
societies out of which they were created? Might divine kingship be the legacy of earlier 
societies where religious authority was uppermost? Might secular kingship be the legacy of 
earlier societies where military force was uppermost? 
We conclude with the question asked 250 years ago by Rousseau: how much social inequality 
is authorized by Natural Law? The answer is, very little. Had our ancestors held firm to the 
social logic of 15,000 years ago, there would today be no one of aristocratic birth, no vast 
accumulations of wealth, no bequeathing of privilege to children. Our only social hierarchy 
would be one of virtue, and we would be led by those who give generously while asking only 
for respect. The first step toward such a society would be to reverse the changes in logic made
by our ancestors. 
Why nations fail. The origins of power, prosperity and poverty. James A.Robinson en Daron 
Acemoglu. 
Uit interview in NRC/H van 3/5/'13 door Wim Brummelman: 
Inclusieve instituten (heldere rechtsregels, vrije burgers, zeggenschap, onwrikbare 
eigendomsrechten) moedigen particulier initiatie aan en creeëren rijke landen. Extractieve 
instituten staan voor repressie, uitbuiting, sterke regulering en ontmoediging van 
maatschappelijk initiatief. Ze zijn vooral gericht op verrijking van de heersende elite. 
Extractieve economische groei is zeer wel mogelijk maar nooit duurzaam. 

10 Bands, Tribes, Chiefdoms, and States Typology based on the typology in Elman R. Service's 
(1962) Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspective 
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11 In deze TEDx presentatie over altruïsme wordt een helder onderscheid gemaakt tussen 
biologisch altruïsme en psychologisch altruïsme. Bij de eerste telt het resultaat, bij de tweede 
de intentie. Anders gezegd bij de eerste weet de altruïst niet dat hij altruïst is, bij de tweede is 
hij met opzet altruïst. 

12 Sam Harris 

13 Kayapo 
emic versus etic perspective: zoals waargenomen door de mensen zelf en van een standpunt 
buiten de groep 

14 Identiteit 
proces van identificatie - toekennen van idetiteit - welke categoriën zijn in omloop om mensen 
in te delen 
identiteit = behoren tot een groep + niet behoren tot andere groepen 
Toegeschreven status: het onvrijwillig behoren tot een groep op basis van culturele waarden 
(emic categories), bijv man, vrouw. 
Verworven status: het behoren tot een groep op basis van keuzes of acties van de persoon in 
kwestie (kan positief of negatief zijn volgens culturele waarden en normen), bijv. professor, 
voetballer). 

15 Tekst van Martijn Oosterbaan college antropologie UvU, uitgeschreven door Renate Klijnstra
Om te voorkomen dat we blijven spreken over identiteit als een statische beschrijving van 
mensen, gebruiken we veel liever het begrip identificatie. Dat legt veel meer nadruk op het 
procesmatige karakter van het toekennen van identiteit en dus de contingente (historisch 
gevormde) uitkomst van de categorieën. 
Ras 
Een toegeschreven identiteit (status) die heel erg veel werd (en wordt) gebruikt in de 
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afgelopen eeuwen is ras. Ras wordt vaak gebruikt als een benaming voor biologisch/genetisch 
verschil tussen soorten mensen. Onderzoek wijst echter uit dat er op basis van genetisch 
materiaal geen onderscheid is tussen mensen die als raciaal verschillend worden gezien 
(Kottak 2013:129) Ras en phenotype Aannames m.b.t. raciale verschillen worden meestal 
gemaakt op basis van phenotype. Phenotype is de benaming voor uiterlijke kenmerken van 
mensen, bijv. lang, gedrongen, huidskleur, haarsoort. Phenotype en (vermeende) raciale 
scheidslijnen komen echter helemaal niet overeen en roepen bovenal de vraag op welke 
kenmerken gelden en welke niet? 
Huidskleur 
Uit onderzoek blijkt dat huidskleur geen indicatie is van gedeelde voorouders nog van 
fundamentele genetische verschillen. Huidskleur is gerelateerd aan het proces van natuurlijke 
selectie als gevolg van blootstelling aan de zon, de aanmaak van melanine en de mogelijke 
opname van vitamine D. 
Huidskleur en de engelse ziekte 
Rickets, rachitis, de engelse ziekte (meestal bij kinderen). Is gerelateerd aan osteomalacie, 
beenverweking (bij volwassenen). Rachitis: tekort aan calcium door onvoldoende opnamen 
vitamine D, mede door het gebrek aan blootstelling UV straling. 
Hypodescent 
In veel gevallen wordt de categorisering van een persoon als behorend tot één of ander ras 
gebaseerd op het hebben van een voorouder van het ras dat als minderwaardig wordt gezien. 
Dit proces wordt hypodescent genoemd. Het staat in de V.S. Ook bekend als de one-drop-rule. 
Als de vader donker was en de moeder blank, werd het kind als black gezien. 
Ras en sociale stratificatie 
Sociale stratificatie is de wetenschappelijke term voor de indeling van mensen binnen de 
maatschappij naar rijkdom, macht en prestige. Ras werd (wordt) veelal als categorie gebruikt 
om vermeende (discriminerende) kenmerken te duiden als aangeboren om vervolgens te 
kunnen legitimeren dat de de sociale stratificatie natuurlijk is. 
Vooruitlopend: 
Het is wetenschappelijk niet vast te stellen of etnische groepen fundamenteel verschillen in 
taal, uiterlijk of in culturele gebruiken. Een etnische groep is de benaming voor een groep 
mensen die als (cultureel) verschillend wordt gezien van andere etnische groepen. (Kottak 
2013: 127) 
Etniciteit als sociale constructie 
Etniciteit is een zelfversterkende categorie die in interactie tot stand komt: mensen gebruiken 
etnische benamingen om verschillen aan te geven tussen groepen mensen. Mensen worden 
gesocialiseerd in groepen die zichzelf als (etnisch) anders zien dan andere (nabije) groepen. 
Essentialisme 
Essentialiseren is de naam voor het proces waarbij fluïde identificaties worden beschreven als 
ware het solide, statische en onveranderlijke identiteiten, meestal versterkt door aan deze 
identiteiten (culturele) eigenschappen/essenties te verbinden. 
Reïficatie 
Een ander woord wat veel gebruikt wordt in plaats van essentialisme is reïficatie: iets abstracts
als een concreet ding beschouwen. Dat doen we (bijna) allemaal in ons dagelijks taalgebruik 
maar we moeten het vermijden in sociale analyse en wetenschap. 
Cultuur en Etniciteit 
Zoals we sinds het begin van deze reeks hoorcolleges gezien hebben kunnen we niet 
aannemen dat etnische (groeps) grenzen overeenkomen met culturele grenzen. 
Etniciteit, Cultuur en Macht 
Etnische verschillen zijn veelal gerelateerd aan machtsverschillen. De culturele verschillen 
tussen mensen/groepen kunnen worden genaturaliseerd (als vanzelfsprekend worden gezien) 
wanneer ze als etnische verschillen worden gezien. In veel gevallen worden culturele 
verschillen tussen groepen ondersteund door wenselijk gedrag: kleding, versiering, 
lichaamsverandering /houding/aanpassing. 
Sommige culturele gebruiken worden wel naar voren gebracht om de etnische grenzen te 
bewaken. In navolging van de antropoloog Frederik Barth gaan we ervan uit dat we bij 
onderzoek naar etniciteit moeten kijken naar contextuele de grensbewaking van groepen. 
Samenvatting: 
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Etniciteit wordt door mensen gebruikt om orde aan te brengen in een complexe, gelaagde 
wereld van groepen. 
Etniciteit is heel vaak gerelateerd aan taal. 
Etniciteit komt tot stand en wordt gereproduceerd door interactie tussen groepen mensen. 
Etniciteit is situationeel en contextueel. In de ene situatie wordt het als heel belangrijk gezien 
en in de andere niet eens vermeld. Bepaalde culturele gebruiken worden als exemplarisch 
gezien voor de verschillen tussen etnische groepen. 
Verschil Ras en Etniciteit 
Een etnische identiteit is een sociale constructie die veelal aan de basis staat van het idee van 
een volk en soms overeenkomt met de nationale identiteit maar zeker niet altijd. 
Ras is een sociale constructie gebaseerd op vermeende biologische verschillen. Meestal 
gegrond in huidskleur. Verschillende etnische groepen kunnen en worden vaak tot het zelfde 
ras gerekend terwijl andersom niet mogelijk is. 
Etnische identiteit en Nationalisme 
Soms vallen etnische identiteit en nationaliteit samen maar in veel gevallen ook niet. Wat zijn 
voorbeelden van landen in Europa waar etnische identiteit niet samen valt met de nationaliteit?
Welke landen vertonen meederde etnische groepen? 
Etniciteit en de Staat 
Census data (volkstellingen) 
Etnische registratie. 
Etnische priveleges (te weinig etniciteit is gevaarlijk 

16 Kottak: status = any position that determines where someone fits in society 
ascribed status = social status based on little or no choice 
achieved status= social status based on choices or accomplishments 
ethnicity = identification with an ethnic group 
ethnic group = one among several culturally distinct groups in a society or region 
Culture and Identity: Life Stories for Counselors and Therapists - Anita Jones Thomas & Sara 
Schwarzbaum, volgens amazon.com: Combining compelling real-life autobiographies with 
sound theoretical formulations that explore race, ethnicity, gender, class, religion, sexual 
orientation, and disability, this multicultural counseling text uniquely prepares students for 
real-life clinical situations and helps them to understand the influence of culture on identity 
development, sense of self, family, and interpersonal relationships. Each chapter includes 
theoretical content tied to a story, with a comprehensive and varied array of themes that 
current and future clinicians are likely to encounter in their own clients’ histories. 

17 Zie Nicholas Wade's artikel in New York Times. Misschien waren j/v's lid van een duizend 
man tellende stam. Misschien werd daardoor de mogelijkheid geschapen, door evolutie 
verkregen, voor een individu om lid te zijn van een groep die het individu niet ten volle kent. 

18 Volgens de Franse historicus Jacques Le Goff duurden de Middeleeuwen tot aan de Franse 
revolutie, NRC/H 12/4/2014 W7 boekrecensie. Dat lijkt eigenlijk een heel goed idee. Alles bleef
(in het tijdperk van de Renaissance) zoals het sinds de elfde eeuw was: een economie van 
schaarste, waarin het overgrote deel van de bevolking zich bezighield met de landbouw. 
Daaraan kwam pas een einde toen met de industrialisatie verreweg het grootste deel van de 
bevolking werk vond in de industrie en de economie van schaarste plaats maakte voor een 
economie van overvloed. De nieuwe structuren (de industrie) leidde tot nieuwe 
lidmaatschappen. Toen begon toch ook de Verlichting waardoor het primaat van de moraliteit 
bij de kerk verdween. 

19 Kristofer Verschuur over Chinese filosofie, Boeken van 15/6/14. Taoist - de individuele 
mens, Confucius - de maatschappelijke mens. Een ritueel is iets wat je hebt geleerd en wat je 
vanzelf doet, bijvoorbeeld een hand geven. Geen diersoort zonder ritueel, hogere vorm van 
communicatie. Nederland iseenlang bestaande samenleving en die deritualiseren met het idee 
vrijheid te verwerven. Uit Wikipedia: Het confucianisme ziet mensen minder als aparte 
individuen, maar eerder als personen die verwikkeld zijn in een complex web van relaties. 
Iedere relatie houdt wederzijdse verstandhouding en handelingen in waarbij elke persoon zijn 
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rol goed moet vervullen. Zo moeten kinderen hun ouders gehoorzaam zijn, maar moeten ook 
de ouders hun rol goed vervullen door het kind goed op te voeden en met liefde te 
behandelen. Opdat de relatie tussen ouders en kinderen goed zou functioneren, moeten beide 
kanten hun respectievelijke rollen dus zo goed mogelijk vervullen. Op een hoger niveau 
betekent dit principe dat burgers loyaal aan hun land en volk moeten zijn en de wetten 
moeten naleven, terwijl de overheden van hun kant de burger veiligheid, economische 
stabiliteit en rechtvaardigheid moeten garanderen. 

20 Uit de boekbeschrijving van “Community, seeking safety in an insecure world” van Zygmunt
Bauman 
'Community' conveys the image of a warm and comfortable place, like a fireplace at which we 
warm our hands on a frosty day. Out there, in the street, all sorts of dangers lie in ambush; in 
here, in the community, we can relax and feel safe. 'Community' stands for the kind of world 
which we long to inhabit but which is not, regrettably, available to us. Today 'community' is 
another name for paradise lost - but for a paradise which we still hope to find, as we feverishly
search for the roads that may lead us there. 
But there is a price to be paid for the privilege of being in a community. Community promises 
security but seems to deprive us of freedom, of the right to be ourselves. Security and 
freedom are two equally precious and coveted values which could be balanced to some degree,
but hardly ever fully reconciled. The tension between security and freedom, and between 
community and individuality, is unlikely ever to be resolved. We cannot escape the dilemma 
but we can take stock of the opportunities and the dangers, and at least try to avoid repeating
past errors. 

21 STAND - standenmaatschappij 

22 Om de reikwijdte van het concept "lidmaatschap" te demonstreren, wil ik in één 
zaterdagkrant van de NRC alle artikelen waarin lidmaatschapskenmerken terug te vinden zijn 
beschrijven. 

23 EMIC We zijn in onze gedachten, overwegingen, analyses zo sterk verbonden met onze 
cultuur dat het nauwelijks mogelijk is om gedachten te ontwikkelen die een meer algemene 
geldigheid hebben. De mensen rond het stalletje COFFEESHOP 168 in Singapore aan de rand 
van het People's Park Centre vormen een kleine gemeenschap blij met de begroeting van 
bekenden. F woont in een dorp zegt ze, een dorp rond het huis aan de vele kilometers lange 
stadsstraat, de Laan van Meerdervoort. Formeler is al de groep gevormd door de leden van 
mijn buurtvereniging die een jaarvergadering, een jaarlijks feest en contributie kent, maar 
waar toch op merkwaardige wijze enkele straatbewoners met afwijkende signatuur geen lid 
van zijn. Belangrijke verbanden zoals deze hierboven, belangrijk voor ons geestelijk welzijn, 
worden gevoeld maar niet als belangrijk benoemd. Er wordt tersluiks, als aspecten in de zijlijn 
over gepraat, aardige dingen als een koekje bij de koffie. Maar ze zijn denk ik essentieel, 
essentiëler als vele andere schijnbaar belangrijke zaken. 

24 Ruzie. Ik wil een ruziedialoog weergeven en analiseren op verwijten vaimmoreel gedrag en 
dus pogingen om iemand uit de groep te verwijderen. 
Mensachtigen zijn uitgestorven omdat hun genetische make-up leidde tot gedrag dat niet 
voldoende levensvatbaar was. (neanderthalers waren misschien te autistisch) De mens bleef 
bestaan omdat hij voor de toen (in de prehistorie) geldende omstandigheden het beste gedrag 
ontwikkelde. Beschavingen gaan ten onder omdat de cultuur van de beschaving tot schadelijk 
gedrag leidt. 

25 Ganzen
In een sloot zwemt een groep ganzen. Nee, het zijn zes groepen: steeds 2 ouders met hun 
jongen, gezinnetjes van twee ouders met één tot wel 7 kinderen. Verderop nog een paar 
gezinnen. Af en toe stuurt een ouder een kind naar zijn echte ouder. Ook elders in het woud 
van diersoorten is er de structuur van kerngezinnen die onderdeel zijn van een grotere groep.
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De foto is van internet, hier zijn de gezinnen niet te onderscheiden.
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	Er dienen zich weer kennisgebieden aan die nauwe connecties vertonen met mijn lidmaatschaps-hypothesen. Het woord neo- tribe is voldoende voor een hele gedachtenstroom. Natuurlijk zijn de Hells Angels een neo-tribe, een modern verband van mensen die hunkeren naar lidmaatschap.

