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Hoe komt het toch dat we als samenleving nog steeds geen
oplossingen hebben gevonden voor problemen waar we al
duizenden jaren tegenaan lopen? Misschien is het tijd voor
een radicaal andere benadering.

zijn ontstaan, met alle technologische, sociale, wetenschappelijke en
politieke ontwikkelingen van dien. Daarnaast is de mens een groepsdier en trekt ze van nature naar elkaar toe, maar toch, relatief gezien
is het na zo'n 12.000 jaar nog steeds wennen.

Het is alweer zo’n 12.000 jaar geleden dat de aller eerste mensen
besloten om permanent langs elkaar te gaan wonen.1 Jagen en verzamelen was niet meer de hoofdbezigheid wat betreft het verschaffen
van eten; landbouw bood veel meer voor veel minder moeite.

DAT WAS BEST WEL EEN STAP als je in gedachten neemt dat de
mens en voorgaande mensensoorten zo’n 1.900.000 jaar als jager
verzamelaars hebben geleefd2, ik kan me voorstellen dat ze daar inmiddels wel aardig aan gewend waren. Ze trokken rond in kleine
groepen die vaak bestonden uit wat we nu grote gezinnen zouden
noemen, af en toe troffen ze ‘anderen’ maar lang bleven die nooit
bij elkaar, ze moesten per slot van rekening achter het voedsel aan
reizen.
En toen plotseling na een traditie van, nogmaals, 1.9 miljoen jaar,
zouden ze ineens op een vaste plek moeten gaan wonen en nog
erger, naast anderen; de mensheid kreeg buren! Natuurlijk geldt dat
zonder deze ontwikkeling er nooit een vorm van samenleven zou
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DAT SAMENWONEN, DAT BUREN KRIJGEN, dat heeft iets gedaan met onze vroegere medemens. De eerste oorlog ooit gevoerd
vond zo’n 10.000 jaar geleden plaats, 27 doden vielen er.3 (Er leefden
vroeger een stuk minder mensen op onze planeet, naar schatting zo’n
3.600.000 4, dus tientallen doden is dan relatief veel, als de oorlog nu
had plaatsgevonden zouden er zo’n 52.650 doden zijn.) Deze oorlog
ging om vruchtbare grond, of terwijl, eigendom. Eigendom ontstaat
wanneer er een permanente claim wordt gelegd op een stukje aarde,
ter zelfverrijking. In de tijd van de jager-verzamelaars was land een
gemeenschappelijk goed, bovendien was jij als jager-verzamelaar
voornamelijk 'eigendom' van het land; zij dicteerde elke stap die je
zette. Die rol is omgedraaid sinds de neolithische samenleving; jij
dicteert wat het land doet.
In het oude Egypte (ruim 5000 jaar geleden) werden voor het
eerst stoornissen als concentratie- en aandachtsproblemen gediagnosticeerd5; dit zijn problemen die ontstaan en niet perse aangeboren zijn. Armoede kan per definitie pas ontstaan vanaf het besef van
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eigendom; en daarmee de mogelijkheid om onderscheid te maken in
de verdeling van middelen. Verdelen van middelen is iets wat altijd
al gebeurde, maar nogmaals, het is anders als moeder natuur de middelen verdeelt dan wanneer een persoon middelen verdeelt.

OORLOG, SCHAARSTE, ARMOEDE, psychische aandoeningen, Je
zou kunnen zeggen dat dit soort problemen voortkomen uit de natuur van de mens. Je zou kunnen zeggen dat de mens van nature
individualistisch is, je zou kunnen zeggen dat de mens van nature
zichzelf op de eerste plek plaatst, je zou ook kunnen zeggen dat
de mens van nature slecht is. Maar dit zijn allemaal problemen die
voortkomen uit de interactie of de samenkomst tussen mensen, niet
perse uit de natuur van de mens. Ruziën met jezelf is moeilijk, daar
heb je anderen voor nodig. Toch zijn veel mensen overtuigt van het
feit dat het in ons zit om slecht te doen.
Dit pessimisme is een filosofische tendens van de laatste ruim
tweehonderdvijftig jaar en is sterk aanwezig in de manier hoe wij op
dit moment samenleven, en over hoe wij denken over onszelf. Nou
wil ik niet per definitie breken met deze tendens maar ik zou wel
willen stellen dat de mens van nature goed is. Ik wil niet geloven dat
iedereen om mij heen, inclusief ikzelf, van nature slecht is. Waarom
zou ik in dat geval dan nog willen leven?
Dus laten we eens kijken naar die natuur van de mens. Als we
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biologen geloven en vertrouwen dat zij de waarheid in pacht hebben, dan kun je alleen al aan de manier waarop mensen zich voortplanten kunnen concluderen dat zij van nature goed is: voortplanten
is bovendien geen egoïstische actie, het gaat net zoals bij liefde om
het idee dat er iets groters is dan jij dat moet voortbestaan; de mensheid. Het stukje genot dat erbij hoort is een soort bedankje. De groep
staat centraal, en hoe uniek je eigen DNA ook is, zoveel anders is het
niet dan dat van elk andere mens op deze planeet (laat staan van alle
andere organische dingen op deze planeet).
Het komt er bijna altijd op neer dat we als mensen afhankelijk
van elkaar zijn, in alles wat we doen. Van technische aard in de zin
van dat we gewoon niet alles zelf kunnen doen; huizen bouwen, eten
verschaffen, voorwerpen maken en ga zo maar door. Tot sociale en
emotionele aspecten van het leven als vriendschap en verwantschap.
En toch kunnen we niet met en niet zonder elkaar.

OKÉ, OF DE MENS NOU VAN NATURE goed of kwaad is, dit soort
vragen leiden ons naar de meest fundamentele vraag die er is, de
waaromvraag. Waarom moorden we? Waarom voeren we oorlog?
Waarom zijn er altijd meer monden die gevoed moeten worden dan
dat er eten is op deze planeet?
Wat maakt al deze dingen mogelijk, en waarom vanaf het moment dat de mens landbouw ging bedrijven? Wellicht gaat het heleVakbond voor Transgressie – ANTITHESE 1

14

15

maal niet om goedheid of kwaadheid, misschien gaat het over de samenkomst, de manier waarop wij als individuen onderdeel uitmaken
van een groep.
De fundamenten van de hedendaagse westerse samenlevingen
werden voor het eerst concreet geformuleerd door Plato, zo’n 380
jaar voor christus, en sindsdien is op zijn project verder voortgebouwd. Plato schetst in zijn betoog ‘de Staat’ de ideale stad, in deze
stad is het grootste goed ‘rechtvaardigheid’ en letterlijk alle middelen
worden vrijgespeeld om dat mogelijk te maken, van censuur tot slavernij en marteling.

NOG STEEDS WORDT IN BIJNA ELKE ruzie, oorlog, verdeling van
grondstoffen en voedsel gesproken over rechtvaardigheid, het is van
mij want dit is mijn land, het is van mij want ik heb er ‘recht’ op.
nogmaals, eigendom is een idee dat ontstaan is toen mensen op een
vaste plek gingen wonen en buren kregen. Rechtvaardigheid is hetgeen waarmee je eigendom en de middelen daartoe legitimeert.
Er is een stukje in het begrip rechtvaardigheid dat een nogal abstracte betekenis heeft, als je spreekt over rechtvaardigheid dan verwijs je naar een concept over ethiek, een goed en kwaad die alles
overkoepelt en je argument zou moeten onderbouwen. Maar onze
ideeën over goed en kwaad zijn altijd gefabriceerde ideeën en boven
alles politiek gekleurd, zo heeft elk argument naast feitelijke waardes
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altijd een individuele motivatie: mensen zijn in staat om argumenten
te genereren voor zowel voor als tegen, de keuze bij welk kamp je
jezelf schaart en waarom je dat doet is van het grootste belang. Ben
je voor eigenbelang voor of omdat het beter is voor iedereen? Samenleven gaat om het stellen van voorwaarden die voor iedereen
gelden. Maar wie heeft het auteursrecht en wie is bevoegd om de
definitie van de rode draad door onze samenleving aan te passen en
te formuleren? Wie beoordeelt wat legitieme motivaties zijn?

ALS DIE RODE DRAAD tot zo veel ellende leidt is het nog best
wel een optie om te opperen dat niet samenleven wellicht beter is, terug in het hutje op de hei, weer als jager-verzamelaars. Maar volgens
politiek filosoof Thomas Hobbes, die naast de grootvader van het liberalisme ook een groot voorstander was van het absolutisme, is dat
een absolute no go. Elke vorm van politiek is beter dan geen politiek;
in zo'n situatie zouden we in een 'state of nature'5 terechtkomen,
waar het recht van de sterkste weer zou gelden en iedereen constant
zijn of haar rug in de gaten moet houden. Stel je voor, met zo'n vier
miljoen mensen op een aarde is dat nog wel te overzien, maar met
zeven miljard? Om deze reden was Hobbes ook zo'n fan van het
absolutisme; het is helder, duidelijk. Eén iemand bepaald hoe alles
moet en iedereen houdt zich daar gewoon aan, geen onzekerheden,
geen twijfels, iedereen zou zijn positie in de samenleving kennen.
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Beide opties lijken me niet zo goed, we zijn nou eenmaal opgescheept met elkaar dus dan kunnen we er ook maar het beste van
proberen te maken, maar dan wel op een nieuwe manier, dat lijkt me
duidelijk.

HET IS BEST WEL MOEILIJK om na al die duizenden jaren samenleven vanuit min of meer dezelfde grondslag na te denken over haar
fundament en boven alles, alternatieven. We hebben de bestaande
vormen zo geïnternaliseerd dat ermee breken ontzettend moeilijk is
(vraag jezelf maar eens af hoe het anders kan?). Vooral omdat geldt
dat de huidige orde geen baat heeft bij mensen die fundamentele vragen stellen over de manier hoe wij de dingen doen die wij doen, het
risico is namelijk dat mensen alternatieven gaan verzinnen waarin
die huidige orde mogelijk geen positie meer heeft. Daarnaast zijn wij
van die huidige orde ook een onderdeel, niet alleen machthebbers,
het zit hem namelijk voornamelijk in de structuur van ons denken.
Om iets te veranderen is het noodzakelijk om niet alleen naar de
gevolgen van een actie of gebeurtenis te kijken maar naar de oorzaak, om die vervolgens aan te pakken. Om die oorzaak te kunnen
zien moet je durven denken en doen buiten alle kaders en grenzen
die onze samenleving op dit moment biedt, die zijn bovendien de
boosdoeners: oorzaken liggen vaak buiten deze kaders en grenzen.
Ter behoeve van de ontwikkeling van de algehele mensheid is het
dus absoluut noodzakelijk om mensen te hebben die exact niet doen
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wat er van ze verwacht wordt omdat onze verwachtingen zijn geschept door valse voorwaarden en omdat niet alles wat buiten het
boekje valt per definitie slecht is, noem Wikileaks.7
WAT ER VAN ONS VERWACHT WORDT is om te leven aan de hand
van de norm die gesteld wordt door onszelf en de huidige orde, en
de ordes daarvoor. Gij zult niet gek doen, gij zult zich aan onze
regels houden, gij zult niet ziek zijn, gij zult onderdeel zijn van de
economie, gij zult niet zomaar sterven en gij zult vastigheid creëren. Allemaal geboden die bij uitstek conservatief zijn: een gek is
gevaarlijk omdat hij vragen stelt die niemand anders durft te stellen,
aan de regels moeten we ons houden omdat we anders een gevaar
vormen voor de structuur die we in al die tijd hebben opgebouwd;
het is alles of niets. Ziek zijn is gevaarlijk omdat het laat zien dat de
mens niet perfect is. Een onderdeel van de economie moeten we
zijn omdat zonder ons het systeem niet bestaat. Dood gaan doen we
pas zo laat mogelijk omdat het de sterfelijkheid van alles laat zien.
Vastigheid lijkt grip op het leven te geven maar maakt vaak alleen
minder mogelijk.
Zo kent onze samenleving duizenden verboden en geboden en
dat is niet perse erg; we hebben regels nodig, niet perse om ons verboden op te leggen maar om ons houvast te geven in de omgang met
anderen. Om de noodzaak van regels te definiëren moeten we ons
afvragen waar ze vandaan komen en waarom ze er zijn en om dat te
kunnen moeten we er af en toe mee breken, dat is uiterst noodzakelijk om vervolgens nieuwe voorwaarden, grenzen en regels te stellen.
MIJN OPROEP IS DAAROM AAN DIE GENE die durven de grenzen
van onze samenleving op te zoeken, mijn oproep is aan die genen
die daar ook mee durven te breken, omdat zij weten dat het voor het
goede is, ongeacht alle afkeer en afwijzen uit de omgeving. Mijn oproep is aan alle grensverleggers, weet dat de angst die velen voelen
voortkomt uit het idee dat ze weten dat het anders moet.
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