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Over de herinrichting van de maatschappij volgens Bregman

De bestseller is geen geschiedwerk
in de traditionele zin maar veel-
eer een kritiek op het vak sociale

psychologie van onze tijd en op de ma-
nier waarop onze maatschappij ideolo-
gisch wordt beïnvloed door bevooroor-
deelde wetenschappers. In vijf delen be-
handelt Bregman de geschiedenis vanaf
de natuurstaat, nieuw realisme tot ge-
weldloosheid. Hij begint met de theorie
van de beruchte pionier in de sociaal psy-
chologie Le Bon die beweerde dat men-
sen in nood hun dunne laagje beschaving
afschudden en beestachtig en in totale
paniek reageren. Met aantoonbare feiten
weerlegt Brugman deze ideeën. Want na
collectieve tegenslag volgt juist een
vloedgolf van menselijke samenwerking.
Is dit dan een aanleiding om een ander
mensbeeld te zoeken? Dat mensen juist
deugen? De opdracht is niet makkelijk
aangezien er een donker mensbeeld van
cynisme, egoïsme en onderdrukking
heerst.

FILOSOFEN EN DE NATUURSTAAT
Over goede of kwade neigingen van de
mens haalt Brugman o.a. twee filosofen
aan: Thomas Hobbes, met de pessimisti-
sche visie dat de mens slecht is, en tegen-
pool Jean-Jacques Rousseau, die uitgaat
van het goede in de mens, maar bescha-
ving beschouwt als gif. Aan de hand van
antropologische gegevens over Irokezen
(Amerikaanse Originals) en meer gege-
vens van de eerste verzamelaars en jagers
concludeert Brugman dat mensen van
nature geneigd zijn tot samenwerken en
delen van goederen en passies. Volgens
hem is de mens goedaardig. Zijn bevin-
dingen ziet hij bevestigd in de toepassing
van Darwins evolutietheorie aan de hand

Acht jaar geleden begon Rutger Bregman als correspondent bij de Volkskrant. Al snel werd hij
binnengehaald in het online journalistiek platform De Correspondent gevormd door journalisten,
politici en schrijvers. Begin 2018 verschenen van hem de artikelen “De mens is een vreedzaam

wezen” en “Soldaten willen niet doden”. Al langer was hij geïnteresseerd in en schreef hij over
oorzaak en gevolg van menselijk gedrag en de geschiedenis van de mens. Een jaar later verscheen
dan ook bij De Correspondent zijn nieuwe boek “De meeste mensen deugen”. Het boek werd een
groot succes en is reeds veelvuldig
besproken. Voor Vredesmagazine

gaan we dieper in op wat Bregman
zegt over vreedzaamheid. De mens is een

vreedzaam wezen
van biologische verschillen en overeen-
komsten tussen de mens en andere pri-
maten. Biochemie, communicatie en
vrouwelijke eigenschappen worden aan-
gevoerd om de aanwezigheid van social-
learning (voorloper van samenwerking)
aan te tonen, wat weer leidt tot taal en in-
telligentievorming. De oorspronkelijke
samenleving van jagers, verzamelaars en
nomaden vormden groepen waarbinnen
mensen gelijkwaardig waren, elkaar ver-
trouwden, alles deelden en geen oorlog
voerden. Maar toen dezelfde groepen
zich voor landbouw gingen binden aan
een vaste plek, ontstonden bezit, regels,
godsdienst, beveiliging en hiërarchie en
zo veranderden de mensen. Sterker nog:
tegen buitenstanders worden ze – althans
volgens bepaalde theorieën en onderzoe-
kers – gewelddadig en bepaald oorlogs-
zuchtig. Eigen volk eerst!

SOLDATEN DIE NOOIT SCHOTEN
Dit is de titel van een onderzoek van Sa-
muel Marshall, die aanwezig was bij de
Amerikaanse invasie van het eiland Ma-
kin in de Stille oceaan in1943. De histori-
cus/kolonel wilde waarnemen wat er in
een echte oorlog gebeurde. en maakte
verslag.

Hij nam waar dat een plotselinge Ja-
panse aanval verrassend succesvol was
ondanks de ruime meerderheid aan
Amerikaanse soldaten. Waarop Marshall
zich afvroeg hoe dat kon gebeuren; hij
ondervroeg alle soldaten de volgende dag
openlijk en groepsgewijs. Een unicum.
Alle individuele verklaringen resulteer-
den in de conclusie dat de meeste solda-
ten niet hadden geschoten. Niet uit angst,
niet uit onvermogen, maar omdat het ge-
middelde individu een innerlijke (onbe-

wuste) weerstand had tegen moord op
een medemens. Marshall veronderstelde
en bewees nadien dat dit wereldwijd voor
alle soldaten zou gelden. Hij groeide uit
tot een gewaardeerd historicus, die tot nu
toe op militaire academies wordt gelezen.
Maar zoals vaak nam de kritiek op zijn
theorie toe, ook na zijn dood. Bregman
heeft dus verder naar meer bewijs van
deze theorie gezocht, die hij heeft gevon-
den. Ook Franse soldaten schoten aan
het front opzettelijk te hoog, en Britse en
Amerikaanse soldaten schoten vaak hele-
maal niet of maximaal 13-18%.

Pas in de twintigste eeuw heeft de be-
schaving voor de gehele samenleving
vooruitgang gebracht als gevolg van de
succesvolle bestrijding van ziekten en ge-
deeltelijke vervanging van mensarbeid
door machines. Maar ook nu zijn de ze-
geningen niet gelijk verdeeld en blijft de
vloek bestaan, ook omdat in de bestude-
ring van de bestaande beschavingen de
huidige wetenschap van de sociaal-psy-
chologie argumenten aanvoert over het
onvermogen van individuen om sociaal
te handelen. Maar die veel besproken on-
derzoeken en experimenten, die stellen
dat de mens zijn eigen vijand is (o.a. Rog-
geveen over de Paaseilanden, experimen-
ten in de Stanford-gevangenis, Robbers
Cave, Milgram), blijken in dit boek on-
geldig, vals of verkeerd geïnterpreteerd.
Bregman beschrijft ze prettig leesbaar
met veel kennis. Hij geeft aan dat com-
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municatie en confrontatie klakkeloos
groepsgedrag van mensen kunnen voor-
komen. Solidariteit en betere waarne-
ming van het omstanderseffect tonen
aan dat mensen elkaar wel degelijk hel-
pen.

PSYCHE IN OORLOG
Oorlog voeren werd in de Tweede We-
reldoorlog ook sociologisch en psycholo-
gisch wetenschappelijk begeleid. De
vechtlust en gedrevenheid van Duitse
soldaten werden via enquêtes vooral te-
ruggebracht op onderlinge kameraad-
schap. Een factor die trouwens terug te
vinden is bij alle soldaten, zelfs bij terro-
risten die vaak samen zijn geradicali-
seerd. Het ontwikkelde groepsgevoel is in
het leger heel sterk, mensen doden niet
graag als ze de ander in de ogen kijken.
75% van de soldaten stierven door mor-
tieren, granaatscherven, bommen – dus
door afstandswapens. Deze natuurlijke
afkeer is voor de top van een leger
natuurlijk heel ongewenst. Handige
oplossingen zijn dus b.v. drones, gif
en individuele conditionering. Breg-
man noemt dit ontmenselijking van sol-
daten, waarna helaas ernstige trauma’s

ontstaan of gevoelens van moral injus-
tice.

De vraag van Bregman is hoe de na-
tuurlijke goedheid van de mens in de
huidige samenleving met zijn tegenstrij-
dige politiek kan worden verwezenlijkt.
Hij ziet oplossingen in intrinsieke moti-
vering, positief denken, democratie, mo-
derne niet-hiërarchische managementfi-
losofie, andere beloningsystemen, verbe-
terd gevangeniswezen (Dutch approach)
en burgerpolitici.

Onderling menselijk contact is wel het
sleutelprincipe vindt Bregman: een me-
dicijn tegen racisme, haat en vooroorde-
len. Hij haalt daarvoor in het laatste
hoofdstuk de Eerste Wereldoorlog aan en
vertelt over soldaten die de loopgraven
uit kwamen.

In de kerstnacht van 1914, na vier
maanden zinloze slachting, kwamen in
Vlaanderen soldaten, na het zingen van
de aan beide zijden bekende kerstliedjes,
de loopgraven uit. In groepjes gingen vij-
andelijke soldaten met elkaar praten.
Zelfs in de dagen daarna lag de oorlog
even stil en wisselden de soldaten ca-
deautjes, lekkernijen en foto’s uit. Haat
werd vriendschap en begrip. Twee/derde

van het front lag stil. In vijf andere oorlo-
gen is dit ook waargenomen.

Later in 2006 werd dit gebeuren be-
wust gebruikt om rebellen uit de Colom-
biaanse jungle te lokken om het vredes-
proces op gang te krijgen. Lichtjes, fol-
ders en foto’s van familieleden werden
verspreid in het oerwoud van beide kam-
pen.

HAD ROUSSEAU DUS GELIJK?
De mens wordt vrij geboren en het gaat
mis als beschaving ontstaat? De maat-
schappij moet anders geregeld worden
volgens Bregman. Hij gelooft dat er bin-
nen bestaande systemen oplossingen zijn
te vinden en stuurt aan op individuele
“leefregels”. Wellicht hoopt hij dat er
door massale toepassingen een grote
“grasroot-beweging” ontstaat, die be-
staande systemen ondermijnt en veran-
dert, maar deze beweging wordt niet om-
schreven. In ieder geval is te hopen dat
het zo grif verkochte boek zoveel gelezen
wordt dat er bewegingen ontstaan, die de
beloften en visies die er worden gegeven
zullen proberen waar te maken.

Anke Polak

LORD OF THE FLIES
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