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Het elfde en twaalfde gebod 
Weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven 

  
 
 

 
 
 
 
 
Beste Rutger, 
 
 
 
Mijn brief aan jou heb ik een titel gegeven: Het elfde en twaalfde gebod. En een on-
dertitel: Weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Dat maakt nieuws-
gierig. Jij als theatermaker weet dat als geen ander. Ook hoef ik jou, zoon van een do-
minee, niet te vertellen, dat die ondertitel een parafrase is van Mattheus 10,16. 1 Pas 
verderop leg ik uit waarom ik voor deze woorden gekozen heb. Nog even geduld. 
 
Rutger, ik heb in de laatste maand van 2019 jouw boek De meeste mensen deugen ge-
lezen. 2 Het is een pageturner! Vijf drukken in één maand. Gefeliciteerd! Jouw onder-
titel Een nieuwe geschiedenis van de mensheid lijkt mij een knipoog naar je Israëli-
sche collega Yuval Noah Harari die met z’n Homo sapiens, Een kleine geschiedenis 
van de mensheid een traditie van ‘grote historische overzichten’ begonnen is. 3 Maar 
ik knipper even met m’n ogen als ik je ondertitel lees: je pretendeert nogal wat met 
‘een nieuwe geschiedenis van de mens’, alsof al het voorgaande aan geschiedschrij-
ving bij het grofvuil kan! Ik hoop dat je het schertsend bedoelt. Als ik je een tip mag 
geven, maak er dan Een nieuwe filosofie van de mens van: ‘de mens is van nature 
goed’ is als mensbeeld nogal filosofisch van aard. Vandaar. Of nee, verander je on-
dertitel in Een hernieuwde filosofie van de mens, want je illustere voorganger Jean 
Jacques Rousseau verkondigdt al dat de mens van nature goed is. Het werkwoord 
‘verkondigen’ kies ik bewust, want jij hebt heel duidelijk een boodschap uit te dragen.  
 
Je schrijft ‘groots en meeslepend’. En spannend! En luchtig! In je schrijfstijl is de hy-
perbool veelvuldig aanwezig. Daarom neem ik boude uitspraken niet altijd letterlijk. 
Je schrijft persoonlijk en richt je direct tot de lezer. Maar onderschat hem niet met 
zinnetjes als ‘nu vraag je je misschien af’, ‘nu denk je misschien’, ‘maar vergis je 
niet’ en ‘je moet weten’! Dat klinkt schoolmeesterachtig. Dus schrappen bij de vol-
gende editie! 
 
Jouw drang om dingen na te trekken blijkt sterk aanwezig: je gaat op reis, interviewt 
mensen, duikt in archieven en trekt beroemde onderzoeken nog eens na. Wat een re-
search! Chapeau!  
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Beroemde psychologische onderzoeken haal je onderuit. In dubbele zin lofwaardig: 
vanwege de onderzoekers en de media. Om met de eerste te beginnen: onderzoekers 
zijn ook maar mensen. Soms kunnen ze de verleiding om naam te maken met ‘door-
braken in de wetenschap’ niet weerstaan en voeren hun onderzoek niet kritisch ge-
noeg uit. Je stelt dat terecht aan de kaak. En dan de media: die richten zich op ‘specta-
culaire vondsten’, maar controleren ze meestal niet en berichten bijna nooit over het 
vervolg. Zo werken media nu eenmaal. Ze focussen bijna uitsluitend op uitzonderlijke 
gebeurtenissen. Die zijn doorgaans negatief. Als lezer en kijker moet je nogal kritisch 
zijn om door hun rookgordijnen heen te kijken en voor ogen te houden dat ‘de meeste 
mensen deugen’. 
 
De machthebbers krijgen van jou een flink pak slaag. Gelijk heb je. Onze ‘bescha-
ving’ zit nu eenmaal zó in elkaar, dat hele legioenen minkukels door gebrek aan ge-
wicht omhoog kunnen vallen en dat ook daadwerkelijk doen. Je zult maar zo’n figuur 
als premier, president of ceo hebben. Op pagina 278 schrijf je: 
 

En je voelt hem al aankomen: machtige mensen hebben dezelfde neigingen. 
Ze gedragen zich alsof ze hersenletsel hebben opgelopen. Letterlijk. Ze zijn 
impulsiever, egoïstischer, roekelozer, arroganter, narcistischer en grover dan 
gemiddeld. Ze gaan vaker vreemd, luisteren minder goed en hebben minder 
oog voor het perspectief van een ander. Ze zijn ook schaamtelozer, en laten 
die ene gezichtsuitdrukking die mensen uniek maakt in het dierenrijk zelden 
zien. 

 
Gespierde taal, literaire overdrijving, maar je hebt een punt!  
En onze ‘beschaving’ krijgt ook een paar flinke tikken te verduren. 10.000 jaar gele-
den is het misgegaan: de jagers en verzamelaars – o, wat een heerlijke puppy’s! – 
gaan zich settelen en vanaf dat rampzalige moment krijgen we: bezit, omheiningen, 
massa’s mensen op een kluitje, ongelijkheid, hiërarchie, machthebbers, spiedende go-
den, legers, oorlogen, rampen, hongersnoden … in één woord: de mens ‘schept zich 
een beschaving’. Je vat de daaropvolgende 9.800 jaar in weer zo’n lekker zinnetje sa-
men: ‘Lange tijd was de beschaving een ramp’ (pagina 146). Maar je laat er gelukkig 
op volgen: ‘In de afgelopen twee eeuwen, en dat is hartstikke kort, hebben we zoveel 
vooruitgang geboekt dat we zijn vergeten hoe slecht het leven vroeger was’. Is dat 
even boffen voor jou en voor mij? 
 
Ik kom, als het mag, voor de tweede keer terug op de term ‘geschiedenis’ in je onder-
titel. Er is nóg een reden om die niet te gebruiken: hij is zacht, in jouw pretentieus be-
toog zelfs bóterzacht. Geschiedenis is naast het weergéven ook interpretátie van wat 
gebeurd is, ze is per definitie gekleurd en dus subjectief. Dat kan niet anders. We heb-
ben altijd een perspectief op het verleden dat door onze eigen leefwereld en tijdgeest 
is ingekleurd. Het subjectieve daarvan wordt pas achteraf geconstateerd. Dan zijn we 
inmiddels een tijdperk verder. Het ‘boterzachte’ in jouw geval is dat je het hebt over 
perioden die zóver weg liggen in het verleden, dat we het gebrek aan bronnen moeten 
meewegen. Dus kunnen we de ‘geschiedenis’ van die lang vervlogen eonen nauwe-
lijks hard maken. Daarom plaats ik vraagtekens bij jouw aanname dat de samenleving 
van de jagers en verzamelaars vreedzaam was. Waren we in het begin van onze mens-
wording werkelijk nobele wilden? Het is aannemelijk, maar tegelijkertijd moet bena-
drukt worden dat het een these is.  
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Je schrijft op pagina 129: ‘Ook sparen en oppotten waren bij jagers en verzamelaars 
taboe. Het grootste deel van onze geschiedenis spaarden we geen bezittingen, maar 
vriendschappen’. Vind je zelf ook niet, dat dit beeld iets te idyllisch is?  
 
Zo licht als je de samenleving van de jagers en verzamelaars afschildert, zo zwart 
maak je de daaropvolgende periode van de agrarische revolutie. De verschrikkingen 
die het sedentair worden van de mens heeft voortgebracht heb ik hierboven al opge-
somd. Ook nú wil ik benadrukken dat de geschiedenis van de laatste 10.000 jaar 
‘slechts’ een aanname is. Ik zal de laatste zijn die beweert, dat het beeld ‘de mens is 
van nature slecht’ daarin geen substantiële rol speelt. In dat verband mis ik in je boek 
een analyse van de rol die het christelijk geloof in het daarmee samenhangende ge-
dachtegoed heeft gespeeld. 
 
Je brengt een ‘blijde boodschap’: de mens wordt met vriendschap en empathie gebo-
ren! Maar, geef je terecht aan, de reikwijdte van deze fantastische eigenschappen is 
beperkt: ze gelden vooral de mensen waarmee we direct of in iets wijder verband ver-
bonden zijn. ‘We worden geboren met een tribale knop in ons hoofd’, schrijf je op 
bladzijde 263 en 264. Je laat Paul Bloom zeggen, dat empathie geen warme zon is die 
de wereld verlicht, maar een zoeklicht dat op een specifieke persoon of enkele groep 
uit je eigen leefwereld is gericht. Daar vallen nagenoeg álle mensen buiten waarmee 
je je land en de aardbol deelt. Onoverzichtelijke collectiviteiten zijn immers een 
voortbrengsel van de agrarische revolutie, kortweg ‘beschaving’ geheten. Dus empa-
thie en xenofobie zijn twee kanten van dezelfde medaille. Daar zullen we stevig reke-
ning mee moeten houden! 
 
We kunnen onmogelijk terug naar de natuurstaat van de nobele wilde. De beschaving, 
een blijvend fenomeen, moet beschaafd worden, zóveel maak je je lezers wel duide-
lijk. Daarom geef je tien aanbevelingen aan het eind van je boek. Ik onderschrijf ze, 
maar wil ook kwijt, dat ze uitsluitend gericht zijn op gedragsverandering van het indi-
vidu. Onze uiterst complexe, verfijnde, vertakte en geïnstitutionaliseerde samenleving 
bestaat uit een duizelingwekkend aantal netwerken van diverse soorten collectiviteiten 
en instituties. Die hebben ieder hun eigen cultuur, traditie, gewoonten, wetten en rege-
lingen. Hoe krijg je die mee in het noodzakelijke veranderingsproces? Wat vermag ik 
als eenling om er beweging in te krijgen? Gaat het als een nocebo werken als steeds 
meer mensen vanuit een positief mensbeeld denken en handelen? Ik betwijfel of dit 
genoeg is. Er moet meer gebeuren: verandering van gevestigde instituties moet óók 
van binnenuit komen. Daar heb je charismatische leiders voor nodig. Maar Nelson 
Mandela’s zijn per definitie schaars! Als mensen zich tot een massa aansluiten om die 
‘vestingen’ van buitenaf open te breken, gebeuren er soms wonderen. Maar … wan-
neer komen massa’s in beweging? Doorgaans als het water de mensen aan de lippen 
staat! 
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Daarom ben ik zo vrij twee aanbevelingen aan jouw lijstje toe te voegen. Tenslotte is 
twaalf een mooi bijbels getal, nietwaar? Elf: wees kritisch op wat machthebbers zeg-
gen en doen – of meestal nalaten –, vraag je voortdurend af wat de media níet vertel-
len en vertrouw wetenschappelijke publicaties nooit op voorhand. Twaalf: kom in 
verzet. Niet door zomaar ongezouten je mening te geven als je misstanden meent 
waar te nemen, maar wacht het goede moment af om je bij een groeiende beweging 
van mensen aan te sluiten die in dezelfde richting denken als jij.  
Kortom: wees voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Of: ga uit van het goede 
in de mens, maar wees kritisch in je maatschappelijke engagement. 
 
Gaat het lukken met de nieuwe mens? Ik weet het niet, ik weet het écht niet. En ik doe 
geen voorspellingen. Kromme tenen krijg ik bijvoorbeeld van de huidige klimaatcon-
ferenties. Er worden nauwelijks, maar in ieder geval steeds te laat, resultaten geboekt. 
Tegen de achtergrond van het meest urgente probleem dat zich ooit op aarde heeft 
voorgedaan, betekenen die vertragingen maar één ding: spelen met vuur! Voornaam-
ste oorzaak: verstatelijking.  
 
Rutger, op pagina 246 stel je een indringende vraag: ‘Hoe is het mogelijk dat de homo 
puppy, die vriendelijke tweevoeter, de enige soort is die gevangenissen en gaskamers 
bouwt?’ Ik heb er geen antwoord op. Ook jouw prima opgebouwde betoog zie ik niet 
als antwoord. Wél als een preek die het beste in de mens naar boven wil halen. Mis-
schien is dat, zal later blijken, het begin van een antwoord. De geschiedenis is immers 
open … 
 
 
Rijswijk, 
30-12-2019, 
Frans Holtkamp 
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1 Matt. 10,16: ‘Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de 
onschuld van een duif’ (De nieuwe Bijbelvertaling, 2005) 
2 Bregman, Rutger, De meeste mensen deugen, Een nieuwe geschiedenis van de mens, De Correspondent, Amsterdam, 20195 
3 Zie: Harari, Yuval Noah, Sapiens, Een kleine geschiedenis van de mensheid, Uitgeverij Thomas Rap - De Bezige Bij, Amster-
dam, 201611, vertaald door Inge Pieters. Zie ook mijn commentaar erop: https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2017/10/da-
tac3afsme-op-weg-naar-alleen-heerschappij.pdf  

 


