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1. Over dit boek.
Dit boek is geschreven tegen de achtergrond van een mensheid die
druk bezig is zijn eigen graf te graven, en zich desondanks ik weet niet
wat verbeeldt. Het is geschreven tegen de achtergrond van een
samenleving die zich verbeeldt goed onderwijs te hebben, vrije
kritische media, en een betrouwbare wetenschap. Die zich verbeeldt
dat de “democratische rechtsstaat” een goede en de best mogelijke
staatsvorm is.
Deze illusies zijn allemaal onjuist. Het onderwijs bereidt niet voor
op leven in de werkelijkheid. Het is op de eerste plaats een steunpilaar
voor de gevestigde politieke orde. Dat geldt ook voor de media en
wetenschap. Ze doen in de verste verte niet wat ze claimen. Ze zijn
deel van het probleem, niet van de oplossing.
Als het anders was, dan zou dit boek niet geschreven zijn. Maar
zolang het onderwijs lieden als Lodewijk 14 en Napoleon niet
ondubbelzinnig als massamoordenaars aan de kaak stelt, zolang de
media als spreekbuis dienen voor politici waarvan de onintegriteit en
incompetentie bewezen is, en zolang de wetenschap zwijgt als
parlementaire onderzoeken geschiedenis vervalsen: zolang zijn er
cruciale lacunes in de informatievoorziening, en wordt de collectieve
gang naar de afgrond niet gestopt.
Het boek is vooral geschreven om illusies als de genoemde te
vervangen door betrouwbare kennis en begrip. Het is geschreven om
de menselijke zelfkennis te vergroten. Het geeft een beeld van de
huidige stand van het denken van mensen over zichzelf en over de
organisatie van de samenleving. Een “organisatie” die onder andere
wet- en regelgeving omvat.
Het boek is geschreven voor mensen die vinden dat mensen een
zootje van de wereld maken. Voor mensen die twijfels hebben en zich
vragen stellen. Het boek is nutteloos voor mensen die alles al weten en
begrijpen, en geen vragen hebben. Het is geschreven voor mensen die
zich afvragen of het werkelijk niet beter kan. Voor mensen die
bezorgd zijn over de toekomst, en geen vertrouwen hebben in politici.
Het is niet geschreven voor mensen die denken dat de mensheid voor
hetere vuren heeft gestaan, en “dus” ook de huidige problemen wel
zal overleven.
Het boek is gebaseerd op de volgende publicaties:
Het recht van de logica (2003)
Communication and norms (2010)
Governed by lies (2020)
Deze publicaties vermelden ook bronnen en relevante leerboeken.
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Het recht van de logica en Communication and norms zijn vooral
logisch van aard. Governed by lies bestaat grotendeels uit beschrijvingen en analyses van “cases”: samenhangende reeksen
gebeurtenissen en (andere) stukjes geschiedenis. Het geeft de
empirische onderbouwing van het huidige boek.
De meeste onderwerpen van het huidige boek worden in minstens
één van de drie eerdere publicaties uitgebreider behandeld. Maar niet
alle onderwerpen. Het huidige boek bouwt bovendien voort. Het
belangrijkste verschil met de eerdere publicaties is een sterker besef
van 1) de beperktheid van menselijke capaciteiten; 2) van verschillen
tussen mensen; en 3) van de enorme onderschatting van de gevolgen
van 1 en 2. Dit zijn conclusies van Governed by lies. Ze worden door
meerdere analyses in het huidige boek ondersteund.
Met uitzondering van het boek Philosophie A-Z wordt in dit boek
zelden direct gebruik gemaakt van de gangbare filosofie, en van
politieke en sociale wetenschappen. De laatste drie zeggen namelijk
vrijwel niets nuttigs over de onderwerpen die in dit boek besproken
worden. Belangrijke oorzaak hiervan is dat ze cruciale feiten
volkomen negeren. Zonder dat steekhoudend te motiveren. Ze zwijgen
over alles dat politici buiten beeld wensen te houden. Ze steunen
daardoor de machthebbers, en verraden de burger. Ze zijn deel van de
verklaring van het uitblijven van verbetering.
Van de andere kant bevat dit boek voor zover ik weet weinig of
niets dat in strijd is met de betrouwbare delen van andere publicaties
over verwante onderwerpen. Het verschilt vooral van andere publicaties door openheid. Het vult vooral lacunes. Het negeert geen
“uitzonderingen”. Dat wil zeggen: verschijnselen en gebeurtenissen
die niet in een positief en optimistisch beeld van de werkelijkheid
passen.
Dit boek is beperkt van aard en omvang. Het is beperkt tot
logische aspecten, en tot hoofdzaken. Het probeert begrippen te
verhelderen. Vooral begrippen die wezenlijk zijn voor het denken en
praten over mensen en samenlevingsvraagstukken. Het boek
constateert dat verbetering wordt bemoeilijkt of verhinderd door
illusies en misvattingen. Het probeert zulke illusies en misvattingen
daarom uit de weg te ruimen.
Het boek geeft geen systematische beschrijving en analyse van de
toestand van Nederland of de wereld. Het laat wel zien dat een
beperkte logische analyse ruim voldoende is om een aantal fundamentele oorzaken van structureel falen van mensen en samenleving

- 3 van 263 -

aan het licht te brengen. Al doende worden mogelijkheden voor
verbetering en oplossing zichtbaar.
Dat de gekozen aanpak relatief veel oplevert kan onder andere
worden verklaard uit het feit, dat de huidige organisatie van de
samenleving niet slechts een klein beetje afwijkt van wat verdedigbaar is, maar heel veel. Begrip van de situatie vereist geen ingewikkelde of complexe theorieën, maar vooral een open houding.
Het boek is niet waardevrij. Anders dan de huidige mensenrechten
en politiek-juridische stelsels beschouwt het boek zelfrespect en
respect voor de medemens als onschendbare waarden. Daarom
worden de huidige mensenrechten en politiek-juridische stelsels niet
als randvoorwaardelijk gezien, maar als zaken ter evaluatie en
verbetering.
Het boek vereist geen speciale voorkennis. Maar het is geen roman.
Algemene studeerervaring zal begrip en verwerking beslist
vergemakkelijken. ♦
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2. Opzet en inhoud van het boek.
Het boek bestaat uit besprekingen van begrippen. Waarbij
“begrippen” wil zeggen: woorden samen met hun betekenis of betekenissen. De begrippen zijn geselecteerd op grond van hun belang voor
het menselijk denken, voor communicatie tussen mensen, en voor
besluitvorming over de organisatie van de samenleving. “De organisatie van de samenleving” wordt hier ruim opgevat. Ze omvat in het
bijzonder de wet- en regelgeving. Inclusief de instituties van het
openbaar bestuur die door wetten in het leven worden geroepen, en
hun taken en bevoegdheden.
De begrippen zijn geordend naar inhoud. Veel begrippen hebben
hun eigen paragraaf. Sommige paragrafen veronderstellen dat
(sommige) eerdere paragrafen al gelezen zijn. Maar dat geldt niet
voor alle paragrafen. Er is in ieder geval geprobeerd om de paragrafen zo onafhankelijk mogelijk te houden. Ook lezing van een klein
aantal paragrafen in willekeurige volgorde zal vaak mogelijk en
nuttig zijn.
Het boek begint met begrippen rond communicatie en kennis. De
reden hiervoor is dat communicatie als de meest fundamentele sociale
activiteit kan worden gezien, en als instrument voor belangrijke
mentale activiteiten. Kennis kan worden gezien als de optelsom van
waarnemingen, ervaringen en mentale activiteiten. Communicatie is
de noemer waaronder alle mentale activiteiten kunnen worden
gerangschikt waarvan de resultaten met een taal kunnen worden
uitgedrukt. Analyse, bewijzen, redeneren, en verklaren zijn
voorbeelden van mentale activiteiten. De begrippen wordt besproken
omdat ze onmisbaar zijn voor diverse vormen van communicatie en
gedachtenontwikkeling. Het begrip van deze begrippen is gebrekkig.
De gebrekkigheid verhindert betrouwbare communicatie en
gedachtenontwikkeling. Ze vergemakkelijkt misleiding.
Verantwoorden en besluitvormen zijn voorbeelden van activiteiten die een gedegen besef vereisen van de inhoud en beperkingen
van alle begrippen die in de eerste reeks (en zelfs het hele boek)
worden behandeld. Zonder dat besef is het onmogelijk om te
beoordelen of verantwoording deugt, en of een besluit deugdelijk of
zo goed mogelijk is genomen.
Een belangrijke reden voor speciale aandacht voor het begrip
communicatie is de constatering, dat communicatie overeenstemming
vereist over het gekozen communicatiemiddel. Plus het feit dat
overeenstemming over communicatie overeenstemming omvat over
fundamentele normen en waarden.
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Deze constateringen zijn van groot belang omdat er zonder
communicatie voor zover bekend geen niet-autoritaire reden is
waarom mensen gehouden zou zijn aan welke normen of waarden
dan ook. Het is de communicatie die normen en waarden schept.
Communicatie gaat onlosmakelijk samen met enkele (belangrijke)
normen en waarden. Dit is van cruciale betekenis voor alles dat met
samenleven te maken heeft.
“De mens” is het tweede kernbegrip van dit boek. Het boek gaat
over het samenleven van mensen. De eigenschappen van de mens
bepalen de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de organisatie
van de samenleving. Besef en kennis van de beperktheid van menselijke capaciteiten, en van de samenstelling van de menselijke populatie, zijn wezenlijk voor het zodanig organiseren van de samenleving
dat die beperktheid en samenstelling geen rampen veroorzaken. De
betreffende kennis is beschikbaar. Maar er wordt onvoldoende of
geen rekening mee gehouden.
Mensen maken keuzes, en nemen besluiten. Ze doen dat zowel
zelfstandig als in groepsverband. De vraag is hoe besluiten het best
genomen kunnen worden, en waarom een bepaalde methode het beste
is. Deze vragen hangen samen met de vraag naar de rechtvaardiging
van de vormgeving van staten. In het bijzonder met de vormgeving
van wat democratische rechtsstaat wordt genoemd. Inclusief de
vraag waarom een minderheid gehouden zou zijn aan een besluit van
een specifieke meerderheid. Daarom worden verschillende aspecten
en methoden van besluitvorming besproken.
Als laatste worden begrippen besproken die fundamentele
aspecten van de huidige samenleving aanduiden. Belangrijke daarvan
hebben een min of meer idealistisch karakter. Ten onrechte wordt
meestal gedacht dat de werkelijkheid aan het ideaal beantwoordt. In
feite zijn veel van de betreffende begrippen niet op de huidige
werkelijkheid van toepassing. Soms worden ze gebruikt omdat de taal
geen passende woorden heeft; soms om de indruk te wekken dat de
huidige organisatie van de samenleving voldoet aan alle eisen die er
redelijkerwijs aan gesteld kunnen worden. Het boek laat zien dat die
indruk onjuist is. De huidige juridische stelsels hebben fundamentele
en praktische tekortkomingen. Daardoor kan geen van de stelsels
vrijwillig worden aanvaard door mensen die zichzelf respecteren, of
menen dat het menselijk welzijn de hoogste prioriteit verdient. De
tekortkomingen veroorzaken zeer grote risico's voor het menselijk
welzijn, en zelfs voor het overleven van de mensheid.
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Onderwijs en media doen alsof de werkelijkheid met de idealen
overeenstemt. Ten onrechte.
Zonder breed gedeelde betrouwbare kennis van de relevante
werkelijkheid, en van mogelijke of noodzakelijke verbeteringen, is
overleving van de mensheid nauwelijks denkbaar.
Wat betreft de oorzaken van de kloof tussen de werkelijke
organisatie van de samenleving en een verdedigbare organisatie, laat
het boek zien dat mensen zich veel en veel te veel verbeelden. De
samenleving is georganiseerd alsof menselijke capaciteiten geen
grenzen hebben. Aangezien die capaciteiten in feite zeer beperkt zijn,
is dat een recept voor onafzienbare ellende en rampen. Het kan
wezenlijk beter, maar alleen als wordt uitgegaan van de werkelijke,
zeer beperkte, menselijke capaciteiten; en als optimaal gebruik wordt
gemaakt van wat mensen wèl kunnen. ♦
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3. Motivatie voor bespreking van de begrippen in de eerste reeks.
Voor geval de motivatie voor bespreking van de begrippen in de
eerste reeks onvoldoende duidelijk is volgt hier nadere toelichting.
De begrippen worden besproken vanwege hun betekenis voor
denken, verantwoording en besluitvorming. In het algemeen wil de
bespreking helpen verhinderen dat ondeugdelijke verantwoording of
besluitvorming wordt goedgekeurd. De bespreking wil op die manier
verantwoordbaar gedrag bevorderen en onverantwoordelijk gedrag
bemoeilijken.
Bij denken en redeneren worden bewust of onbewust aannames
gemaakt. De juistheid van de aannames is in de regel bepalend voor
de juistheid van de conclusies. Onjuiste aannames veroorzaken in de
praktijk meestal onjuiste conclusies. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren
als ten onrechte wordt aangenomen dat een idealistisch begrip
correspondeert met de werkelijkheid. De betreffende begrippen
worden besproken om een betrouwbaar beeld te geven van die
begrippen, en van de werkelijkheid die ermee zou moeten
corresponderen.
De redenen voor bespreking van communicatie en wat daarmee
samenhangt worden in de betreffende paragrafen gegeven. Voor hier
is waarschijnlijk de belangrijkste constatering dat het begrip
communicatie nutteloos en misleidend is als communicatie geen
respect en betrouwbaarheid vereist. Bedrieglijk taalgebruik en
onvolledige informatie mogen geen communicatie genoemd worden.
Er wordt gewezen op de mogelijkheid om begrippen te rangschikken in een klein aantal grote klassen. Dit wordt gedaan omdat
mensen makkelijk over het hoofd zien dat kunstmatige begrippen
niet hoeven te corresponderen met iets dat werkelijk bestaat. De
betreffende paragrafen zijn mede bedoeld om te waarschuwen tegen
de misvatting dat iets dat wordt aangeduid met de naam van een
idealistisch begrip werkelijk de kenmerken van dat (ideale) begrip
heeft.
De begrippen objectief, subjectief, feit, mening en oordeel worden
geherdefinieerd en besproken om er onnodige hypothetische kenmerken aan te ontnemen, en om makkelijker te kunnen vaststellen of
een begrip van toepassing is. Ze worden bovendien besproken om een
grens aan te kunnen geven tussen aan de ene kant zaken waarover
mensen die de communicatieafspraak onderschrijven overeenstemming kunnen bereiken, en van de andere kant zaken waarvoor
die afspraak onvoldoende is om overeenstemming te kunnen
bereiken.
De begrippen rond redeneren worden besproken om duidelijkheid
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te scheppen, mede over het onderscheid met verwante begrippen.
Voor “samen redeneren” is dit te meer van belang omdat er ondanks
de technische mogelijkheden nergens op aarde op een deugdelijke
manier vorm aan is gegeven. (Ook in de wetenschap niet).
De begrippen van “verklaren” tot en met “rationeel” zijn van
belang voor het beoordelen van de deugdelijkheid van verantwoording en de betrouwbaarheid van informatie. Waaronder verklaringen
van schade als gevolg van doen of laten, en onderzoek naar oorzaken
van rampen teneinde herhaling te voorkomen. Bespreking van deze
begrippen biedt de gelegenheid om te wijzen op veel voorkomende,
maar zelden opgemerkte gebreken.
Uit de bespreking van de definities van de begrippen blijkt de
gebrekkigheid van de taal, en de beperktheid van menselijke mentale
capaciteiten. Het laatste blijkt evenzeer uit de grote en belangrijke
discrepantie die er regelmatig kan worden waargenomen tussen
idealistische begrippen en de werkelijkheid die ermee zou moeten
corresponderen. En waarvoor de taal geen betere woorden heeft.
Gevolg is dat veel beschrijvingen een te rooskleurig of zonder meer
onjuist beeld van de werkelijkheid geven. De werkelijkheid die geacht
wordt met begrip X te corresponderen kan daarom meestal beter als
quasi-X worden aangeduid. Dus quasi-onderzoek, quasi-verklaring,
quasi-wetenschap, enzovoorts.
De begripsbesprekingen hopen de lezer te helpen bij het
voorkomen dat hij of zij zichzelf wat wijsmaakt en wijs laat maken.
Ze stellen de lezer in staat om zijn of haar kennis over de besproken
onderwerpen op te schonen. ♦
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4. Definitie.
Dit boek bespreekt begrippen die van belang zijn voor het denken
en besluiten over samenlevingsvraagstukken. Ieder van die begrippen
heeft zijn eigen paragraaf. Zo mogelijk beginnen de paragrafen met
citaten van woordenboekdefinities. De citaten worden gegeven om de
betekenis(sen) van het betreffende woord of de betreffende woorden
aan te duiden, en om te laten zien hoe nauwkeurig of vaag de betekenissen zijn bepaald. De woordenboeken komen uit drie verschillende
(Westerse) taalgebieden.1 Dat is gedaan om zo onafhankelijk mogelijke interpretaties of opvattingen te tonen. De citaten zijn doorgaans
onvolledig. Alleen delen die relevant zijn voor dit boek zijn geciteerd.
Zowel voor het gemak van de lezer als kortheidshalve zijn weglatingen niet aangegeven.2
De woordenboekcitaten zijn niet alleen opgenomen ter herinnering
aan de definities. Ze zijn ook opgenomen:
 om te laten zien dat dit boek enerzijds probeert zo goed mogelijk
binnen het kader van het spraakgebruik en de woordenboeken te
blijven, en anderzijds probeert definities te verhelderen en te verbeteren. Vooral met het oog op hun gebruik ten behoeve van
samenlevingsvraagstukken;
 om te laten zien dat begrippen alleen tot op zekere hoogte gedefinieerd zijn. Dat ze vaak meerduidig zijn, en soms gebrekkig. Soms
dermate dat het niet mogelijk is om uit te maken of iets wel of
niet voldoet aan de definitie. Verderop in dit boek zal blijken dat
de onduidelijkheden erg belangrijk kunnen zijn voor het denken
over samenlevingsvraagstukken;
 om de lezer een controlemiddel te geven. De citaten stellen de
lezer in staat om op een makkelijke manier na te gaan in welk
opzichten en in welke mate de hier gegeven definitie afwijkt van
het spraakgebruik.

1

Hun namen worden hier afgekort tot VD, MW en PhAZ:
VD staat voor P.G.J. van Sterkenburg (red.), Van Dale, Groot woordenboek
hedendaags Nederlands, 2e druk, Van Dale lexicografie, Utrecht/ Antwerpen,
1996, ISBN 90-6648-128-5, 1607 blz.
MW staat voor het Merriam-Webster woordenboek dat deel uitmaakt van de
Standard Edition CD-ROM van de Encyclopaedia Britannica 2002.
PhAZ staat voor Laurence Hansen-Løve (red.), La Philosophie de A à Z,
Hatier, Paris, 2011, ISBN 978-2-218-94735-3, 480 blz.
2
De gebruikte woordenboeken zijn gangbaar. De volledige tekst is desgewenst
gemakkelijk te vinden.
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Als dat van belang lijkt, dan worden in aanvulling op de definities
ook verwante begrippen vermeld, en begrippen waarvoor een woord
ten onrechte wordt gebruikt, of waarmee het wordt verward.
Voor het woord “definitie” geven de woordenboeken de volgende
omschrijvingen:
VD definitie. 0.2 omschrijving van de kenmerken, de betekenis van een begrip of
woord 0.3 <wisk.> [= in de wiskunde] omschrijving van een nieuw ingevoerde term
met behulp van andere
MW definition. 2 a: statement expressing the essential nature of something
b: statement of the meaning of a word or word group or a sign or symbol
PhAZ définition.
 Sens ordinaire. Proposition énonçant les qualités propres à un être ou une
chose, donc la signification du mot qui désigne l'être ou la chose.
 Logique et philosophie. Proposition qui énonce l'essence d'un être ou d'une
chose.
 Termes voisins: délimitation, description, spécification
 [Gerelateerd:] catégorie, espèce, signification

Deze woordenboekdefinities doen alsof definities uitspraken zijn
met een bepaald soort inhoud. Ze gaan voorbij aan de oorsprong van
de uitspraken. Ze suggereren dat de betreffende uitspraken gegeven
zijn, “gewoon bestaan”. Alsof het natuurverschijnselen zijn. Dat zijn
definities niet. In de woordenboekdefinities ontbreekt een wezenlijk
kenmerk. Namelijk dat definities door mensen zijn bedacht en
afgesproken. Woorden en begrippen zijn door mensen bedacht, en
hun betekenis is afgesproken. Er had ook iets anders afgesproken
kunnen worden. In andere taalgebieden is daadwerkelijk iets anders
afgesproken. Er was keuzevrijheid.
De meeste mensen denken- ten onrechte- dat ze “gewoon” geleerd
hebben wat woorden of begrippen “zijn”. Ze zijn zich niet bewust van
het definitie-karakter van wat ze geleerd hebben. Voor zover
woordenboeken worden gebruikt, worden hun omschrijvingen zonder
meer aanvaard. Maar hoe mensen woord- of begripsdefinities ook
mogen zien, in feite sluiten ze aan bij een afspraak. Definities zijn
zinloos, of zelfs geen definities, als er niet mee wordt ingestemd.
Dit boek laat zien dat het afspraak-aspect van definities van groot
en fundamenteel belang is. Het afspraak-aspect is hoe dan ook
wezenlijk onderdeel van de definitie van het begrip “definitie”.
Daarom wordt de definitie van de woordenboeken hier aangevuld.
Met de woorden “een definitie” wordt hier een afspraak aangeduid
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die vastlegt wat iets inhoudt. Bijvoorbeeld wat “communicatie”
inhoudt, of “een taal”.
Een belofte kan worden gedaan door een enkel persoon. Een
afspraak wordt gemaakt tussen twee of meer personen.
Zonder definitie is een woord niet meer dan een reeks geluiden of
letters . Voor het aanduiden van een woord samen met een specifieke
betekenis wordt het woord “begrip” gebruikt. Een begrip bestaat dus
uit een geheel van een woord of groep woorden, en een specifieke
betekenis ervan. Een enkel woord kan dus met meerdere begrippen
corresponderen. Bijvoorbeeld het woord “school”.
De gegeven analyse van de definities van “definitie” laat zien, dat
een verantwoordbare definitie kennis en begrip kan vereisen.
“Communicatie” is per definitie tweezijdig. Het wordt soms
niettemin gebruikt voor het aanduiden van eenzijdig gebruik van
communicatiemiddelen. Zoals informatie, mededelingen, opdrachten,
propaganda, reclame, en verzoeken. “Communicatieafdelingen” van
organisaties zijn vaak vooral propaganda-afdelingen. Hun taak is niet
zozeer om (tweezijdig) te communiceren, als om informatie te
verspreiden die een positief beeld geeft van een organisatie en zijn
top. ♦
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5. Woordenboeken.
Woordenboekdefinities zijn weergaven van afspraken tussen
mensen die een bepaalde taal gebruiken. Ook al zijn die mensen zich
er niet van bewust dat het afspraken zijn.
In de loop van dit boek zal blijken dat woordenboeken aanmerkelijk verschillende omschrijvingen geven. Toch kan een tekst, of informatie, niet beter begrepen worden dan de definities van de gebruikte
woorden en zinnen toelaten. Het is daarom begrijpelijk dat sommige
discussies precisering van definities vereisen, en uitsluiting van
sommige meerduidigheden.3
Schrijvers kunnen in de regel geen afspraak met hun lezers maken.
Wel kan een schrijver expliciet aangeven wat hij of zij met een
bepaald woord of groep woorden bedoelt. Zo’n mededeling heeft het
karakter van een belofte. Een schrijver die zijn of haar luisteraars of
lezers niet wil verwarren of misleiden, moet zich er aan houden.
Het geven van een definitie kan bijvoorbeeld gewenst zijn als een
woordenboekdefinitie wezenlijke aspecten onvermeld laat, of alleen
maar op een definitie lijkt, zonder het te zijn. Bijvoorbeeld door
cirkelverwijzing. Geen van de eerder geciteerde woordenboekdefinities van “definitie” maakt melding van het afspraak-karakter.
De woordenboekdefinities kunnen ten onrechte het bestaan suggereren van een objectieve betekenis. Alsof er betekenis is los van de
mens, en alsof de betekenis alleen hoeft te worden opgeschreven.
Alsof het gaat om het maken van een foto. Er is echter geen betekenis
los van mensen. Het zijn mensen die betekenis aan dingen toekennen.
Er is een wezenlijk verschil tussen “A is B” en “A wordt B genoemd”.
“A is B” heeft de vorm van een objectieve bewering, van het
constateren van een feit. “A wordt B genoemd” is duidelijk een
definitie, een menselijk bedenksel.
In belangrijke gevallen stemmen woordenboekdefinities niet
overeen met het spraakgebruik. Althans niet met het gebruik door
specifieke groepen mensen. De Grote Van Dale definieert bijvoorbeeld
de begrippen “democratie” en “rechtsstaat” zodanig dat Rusland en
China democratisch en rechtsstaat zijn. Tegelijkertijd gebruiken
politici en journalisten deze woorden alsof ze iets goeds aanduiden, of
zelfs een ideaal. Hun gebruik suggereert bovendien dat de begrippen
“democratie” en “rechtsstaat” ondubbelzinnig gedefinieerd zijn. Dat
3

Meerduidigheid van betekenis wil zeggen: er zijn meerdere betekenissen
mogelijk. Het woord meerduidig wordt in dit boek gebruikt als generalisatie
van dubbelzinnig; en om de negatieve bijklank van “dubbelzinnig” te
vermijden.
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zijn ze niet. Daardoor kunnen democratieën en rechtsstaten op
ontelbare manieren vormgegeven worden. Er zijn geen twee staten
met dezelfde grondwet. Het taalgebruik van politici en journalisten
suggereert dat een democratische rechtsstaat de best mogelijke gang
van zaken verzekert. Ze suggereren zodoende dat het niet beter kan.
Vandaar de minimale aandacht voor structurele verbeteringen in
zowel politiek, media als wetenschapsbeoefening.
“Democratie” en “rechtsstaat” zijn voorbeelden van begrippen die
geacht worden een ideaal voor te stellen, of bijna. Maar ze lijken niet
zodanig te definiëren dat ze een wenselijk en verdedigbaar ideaal
voorstellen, en tegelijkertijd corresponderen met iets dat werkelijk
bestaat. Van de andere kant: als ze worden gedefinieerd als iets dat
bestaat, dan zijn democratie en rechtsstaat prompt niet meer ideaal.
Tenminste niet als je even nadenkt.
Ook algemener is er een gebrek aan passende woorden of
begrippen. Daardoor kunnen verschillende dingen niet altijd met
verschillende woorden worden aangeduid. Dat kan het redeneren over
samenlevingsvraagstukken vertroebelen. In dit boek wordt dit
probleem soms opgelost door het voorvoegsel “quasi-” te plaatsen
vóór het woord dat iets ideaals voorstelt. Het “quasi-” wil meer
zeggen dan “schijn”. Het wil ook uitdrukken dat er mensen zijn die
proberen de onjuiste indruk te wekken dat de schijn werkelijkheid is.
Onvolkomenheden van definities in woordenboeken kunnen aan
de makers van die woordenboeken te wijten zijn, maar ook aan het
spraakgebruik. De onvolkomenheden kunnen schijnbaar zijn, en
functioneel. Vage grenzen maken ruime toepasbaarheid mogelijk. Dat
kan nodig zijn om het aantal woorden in een taal binnen de perken
van het menselijk leervermogen en geheugen te houden.
Woorddefinities weerspiegelen het taalgebruik; en het taalgebruik
weerspiegelt het begrip en de capaciteiten van de taalgebruikers. Het
taalgebruik verandert met de tijd. Eenzelfde woord kan een paar
eeuwen geleden een andere betekenis hebben gehad. Driehonderd jaar
geleden betekende het Franse woord “garantir” vrijwel altijd
vrijwaren, en vrijwel nooit garanderen.
Naast woordenboeken zijn er grammatica’s, spreekwoordenboeken, encyclopedieën, en misschien wel meer. Maar alleen
woordenboeken zijn makkelijk te gebruiken. ♦
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6. Beweringen (proposities).
VD bewering. 0.1 wat beweerd wordt, mening die men staande houdt
MW assertion. The act of asserting; also: declaration, affirmation
MW proposition. 1 a (1): something offered for consideration or acceptance:
proposal c: a theorem or problem to be demonstrated or performed 2 a: an
expression in language or signs of something that can be believed, doubted, or
denied or is either true or false
PhAZ proposition.
 Logique. Énoncé susceptible d'être vrai ou faux.
 Terme voisin : énoncé
 Terme opposé: pseudo-proposition

In dit boek wordt definitie 2 a van Merriam-Webster gebruikt: een
bewering is een uitspraak met een betekenis die geloofd of betwijfeld
kan worden, en waar of onwaar kan zijn (en niet beide tegelijk). De
woorden bewering en propositie worden als synoniem beschouwd. Het
begrip “uitspraak” (expression, énoncé) is gedefinieerd als “een
taaluiting met een bepaalde betekenis”. Het is dus algemener dan het
begrip “bewering”. Het begrip “taaluiting” is het meest algemeen. Een
uitroep als “hé” is een taaluiting, maar kan van alles betekenen, en is
dus geen uitspraak. Vragen en uitroepen zijn in de regel uitspraken,
maar geen bewering.
Het begrip “bewering” kan niet alleen formeel worden gedefinieerd,
met behulp van een bewering, maar ook door middel van
voorbeelden:
 Morgen gaat het waarschijnlijk regenen.
 Een app is een programma.
 De huidige politici zijn noch integer noch competent.
 De mensenrechten omvatten geen betekenisvolle politieke
rechten.
 Niet elk probleem heeft een oplossing.
 In Nederland is en wordt verhoudingsgewijs meer natuur
verwoest dan in Brazilië.
Een definitie van “bewering” in termen van voorbeelden kan worden
verduidelijkt met voorbeelden van uitspraken die geen bewering zijn:
 Wat een winter!
 Weet je wat een algoritme is?
 Oorlog en vrede.
Meningen, oordelen en waarnemingen zijn soorten beweringen. ♦
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7. Premisse (aanname, veronderstelling, vooronderstelling).
VD premisse. 0.1 elk van de beide voorafgaande stellingen van een syllogisme
waaruit de conclusie wordt gevormd [dit is alles]
VD syllogisme. 0.1 logische redenering waaruit men een conclusie afleidt [afgezien
van verwijzing naar “sluitrede” is dit alles].
MW premise. n 1 a: a proposition antecedently supposed or proved as a basis of
argument or inference; specif: either of the first two propositions of a syllogism
from which the conclusion is drawn b: something assumed or taken for granted:
presupposition
MW syllogism. 1a: deductive scheme of a formal argument consisting of a major and
a minor premise and a conclusion (as in “every virtue is laudable; kindness is a virtue;
therefore kindness is laudable”
MW assumption. 5 a: an assuming that something is true b: a fact or statement (as a
proposition, axiom, postulate, or notion) taken for granted
MW assume. 5: to take as granted or true
PhAZ prémisse.
 Sens strict. Les prémisses sont les deux premières propositions d'un syllogisme,
d'où la conclusion se tire nécessairement; la première prémisse est la prémisse
majeure, la seconde, la prémisse mineure.
 Sens large. Désigne les principes premiers d'un raisonnement.
 Termes voisins: axiome, hypothèse, postulat
 [Gerelateerd:] logique, majeure, raisonnement, syllogisme

Voor het gemak worden de begrippen aanname, premisse, en
veronderstelling in dit boek als synoniem beschouwd. Belangrijker is
het verschil tussen bewuste en onbewuste aannames. Namelijk omdat
onbewuste aannames een soort valkuil zijn, en omdat ze belangrijke
begrippen betreffen. Verder wordt het begrip “aanname” besproken
omdat het een belangrijke rol speelt in de bespreking van de communicatieafspraak en bij de legitimatie van de organisatie van de samenleving.
Een aanname kan worden gemaakt zonder dat je er erg in hebt.
Dat kan aanleiding geven tot misverstanden, en tot keuzes waar je
later spijt van krijgt. Bijvoorbeeld als een gesprekspartner of een
schrijver stilzwijgend een andere aanname maakt dan jij. Onder een
“goede film” verstaan verschillende mensen heel verschillende films.
Door “handig” gebruik te maken van subjectieve kwalificaties, of van
woorden die een positieve indruk maken, maar in feite niet eenduidig
gedefinieerd zijn, zoals bijvoorbeeld “inspraak”, kan een spreker een
gehoor laten instemmen met een voorstel waar de spreker een heel
andere interpretatie aan geeft dan zijn gehoor.
Van deze “truc” wordt op grote schaal misbruik gemaakt.
Bijvoorbeeld als een politieke partij bij verkiezingen beweert voor een
rechtvaardige of eerlijke samenleving te staan, of beweert dat
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Nederland “zijn verantwoordelijkheid moet nemen”. Wie zal daar nee
tegen zeggen? Het bedrieglijke is dat wat de één rechtvaardig of
eerlijk vindt, door anderen onrechtvaardig of oneerlijk gevonden kan
worden. En dat “de verantwoordelijkheid van Nederland” meestal
niet meer dan een hersenschim is.
Het volgende lijstje geeft voorbeelden van aannames die vaak zonder
vermelding gemaakt worden, en gevolgen hebben voor het beeld en
de ontwikkeling van de samenleving:
1. Mensen die geïnterviewd worden spreken de waarheid; controle
en wederhoor zijn bij interviews niet nodig.
2. Hoor en wederhoor is goed en noodzakelijk. (Maar hoeft bij
interviews niet te worden toegepast).
3. Persberichten (van de overheid) geven een betrouwbaar beeld.
Controle en wederhoor zijn niet nodig.
4. Koning en ministers maken zelf hun toespraken, en als ze wat
zeggen of schrijven hebben ze dat zelf bedacht. Je mag doen alsof
dat zo is, en alsof ze menen wat ze zeggen of schrijven. Je hoeft er
als journalist niet “elke keer” op te wijzen hoe het werkelijk zit.
5. Als gezegd wordt dat iets toestemming van de minister behoeft,
dan geeft de minister bewust toestemming. (Dit is onzin: een
laaggeplaatste ambtenaar ondertekent namens de minister. Vaak
aan de lopende band. Mandateren heet dat).
6. Je mag suggereren dat mensen iets vinden, doen, enzovoorts,
terwijl je weet of kunt vermoeden dat ze adviseurs napraten, en
hoogstens een paraaf zetten (als ze dat al doen, en niet gemandateerd hebben).
7. In verslagen van sportwedstrijden hoeft niet over prijzengeld te
worden gesproken.
8. Rechters zijn onafhankelijk. (Dat zijn ze niet: ze voeren de wet
uit; ze dansen dus naar het pijpen van politici).
9. De overheid staat boven de partijen en dient het landsbelang.
(Dit is onzin: de overheid beweert dat wel, maar vooral of alleen
als verkooppraat, en om verzet te voorkomen. De overheid dient
eerst en vooral de belangen van de bewindspersonen, de
betrokken politieke partijen, en politici in het algemeen).
10. Je moet je neerleggen bij democratische besluiten.
11. Beter dan Nederland bestaat niet.
Het lijstje laat zien hoe een samenleving zichzelf wat wijs kan maken.
In de regel nemen taalgebruikers aan dat woorden en zinnen
betekenen wat ze denken dat ze betekenen, en dat betekenissen van
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taaluitingen grotendeels overeen stemmen met wat ze volgens
woordenboeken en grammatica’s betekenen. Vaak is dat terecht of
voldoende. Maar als mensen overeenstemming over belangrijke zaken
willen bereiken, dan doen ze er goed aan zich af te vragen of er
overeenstemming is over de betekenis van de relevante begrippen. Als
partijen bewust of onbewust verschillende definities hanteren, kan
dat in overleg tot misverstanden leiden, en naderhand tot conflicten.
Veel begrippen die verband houden met samenleven zijn vaag of
gebrekkig gedefinieerd. Mensen die er geen afspraak over hebben
gemaakt verstaan er vrijwel zeker verschillende dingen onder.
Heel in het algemeen is het voor overlegpartners van belang om
zich bewust te zijn van hun aannames. Aannames kunnen onjuist
zijn, of onnodig, en ondertussen wel het bereiken van overeenstemming in weg staan. Het begint vaak met de veronderstelling dat je
weet wat je zegt. Bij zaken van publiek belang is dat niet zelden een
illusie. Een procedure is bijvoorbeeld niet automatisch goed omdat ze
democratisch wordt genoemd, of omdat Nederland een rechtsstaat
zou zijn. Dit boek is mede bedoeld om redeneringen van dit soort te
vervangen door betrouwbaarder alternatieven.
Op verschillende gebieden worden soms (ongemerkt) verschillende
aannames gemaakt. Ze kunnen zelfs tegenstrijdig zijn, of niet met
elkaar te rijmen. In de gewone en politieke wereld worden systematisch verschillende aannames gemaakt. In de politieke wereld wordt
alles geacht vanzelf te gaan zoals de bedoeling is (en controle dus
overbodig); in de gewone niet. Voor de gewone wereld wordt
strafrecht nodig gevonden om overtreding van regels te voorkomen
en te bestraffen, voor de politieke wereld niet. In de gewone wereld
moeten mensen schade die ze hebben veroorzaakt vergoeden, en
kunnen ze voor het veroorzaken van schade worden gestraft. In de
politieke wereld wordt aangenomen dat je leert van de ellende die je
duizenden mensen bezorgt, en dat je er nog geschikter door wordt.
Een minister hoeft niks te vergoeden, en kan meestal gewoon in zijn
of haar functie doorgaan.
Tot slot: in weinig disciplines worden aannames zo systematisch
en expliciet vermeld als in de wiskunde. De stelling van Pythagoras,
c2 = a2 + b2, geldt voor een rechthoekige driehoek. Aangenomen is dat
a en b de lengtes zijn van de rechthoekszijden, en c de lengte van de
zijde tegenover de rechte hoek. ♦
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8. Als…, dan… beweringen (voorwaardelijke beweringen).
Er is nog een andere reden om stil te staan bij het begrip
“aanname”. Namelijk de afwezigheid van objectieve normen en
waarden (en bijvoorbeeld objectieve rechten en plichten). “Objectieve
normen en waarden” wil zeggen: normen en waarden die vanzelf
spreken, die geen verklaring of rechtvaardiging behoeven, en zonder
meer gerespecteerd dienen te worden. (Door iedereen). Er is in ieder
geval geen bewijs bekend van het bestaan van objectieve normen en
waarden. Normen en waarden zijn dus subjectief.4 Ze weerspiegelen
meningen en oordelen.
De mate van willekeur van normen en waarden zou je kunnen
verminderen als je een aanname kunt vinden die voor iedereen
aanvaardbaar is, en waaruit normen en waarden volgen. Dus als je
een “Als A, dan B” bewering kunt aantonen, met A de breed
aanvaarde aanname(s), en B een bewering over normen en waarden.
Dit lijkt het maximaal haalbare.
Een bewering van de vorm “Als A, dan B” betekent dat B geldt als
A geldt. Met andere woorden: B is waar als A waar is. Nog anders: A
is voldoende voor B, of: B volgt uit A. (A hoeft dus niet noodzakelijk
te zijn voor B: B kan waar zijn zonder dat A waar is). Enkele voorbeelden van zulke beweringen:
 Als je het niet opschrijft, ben je het morgen vergeten.
 Als we wind tegen hebben, zijn we een half uur later.
 Als zich te weinig mensen aanmelden, gaat de vergadering niet
door.
 Als regeringen competent waren, dan was de uitstoot van
broeikasgassen al vanaf op zijn laatst 1990 afgenomen, en in 2020
minder dan in 1900.
In een bewering van de vorm “Als A, dan B” wordt het hypothetische karakter van A door het “Als” expliciet aangegeven. Een
bewering van de vorm “B, omdat A” veronderstelt daarentegen
zonder meer dat A waar is. Hij veronderstelt daarnaast een “Als…,
dan…” relatie. Een bewering “B, omdat A” vervangt als het ware de
volgende twee beweringen:
1. “Als A, dan B” is waar;
2. A is waar.
Op zichzelf beschouwd kan een bewering B ongegrond lijken. Het
4

N.B.: Dit geldt ook voor de zogenaamde mensenrechten. Ze zijn vastgesteld
door een aantal regeringen. Ze hebben dezelfde status als wetten en
verdragen.
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kan een subjectieve mening lijken. Maar soms is er een bewering A die
waar is, en waaruit B volgt. In dat geval is met A ook B waar. Het kan
dus zijn dat B op zich niet aannemelijk of aanvaardbaar gevonden
wordt, maar aanvaard moet worden omdat A aanvaard wordt, en B
uit A volgt.
In de paragraaf over communicatie wordt aangetoond: “Als
mensen willen communiceren, dan moeten ze zich houden aan de
normen en waarden die voor communicatie noodzakelijk zijn”. Deze
fundamentele stelling speelt in dit boek een cruciale rol. En wel
omdat communicatie de eenvoudigste voorwaarde is om van
samenleving te kunnen spreken, en omdat de met communicatie
corresponderende normen en waarden de enig bekende en
eenvoudigste zijn waarvoor een logische grond bekend is.
Het gebruik van het begrip syllogisme in de woordenboekdefinities
van premisse kan ten onrechte de indruk wekken dat er minstens
twee beweringen nodig zijn om iets te kunnen concluderen. Die
indruk is onjuist. Vaak is een enkele bewering voldoende om
conclusies te kunnen trekken. Dat is het gevolg van het feit, dat alle
woorden in een bewering betekenis en/of functie hebben. Conclusies
volgen uit betekenissen. Een voorbeeld. Als ik zeg dat ik op de fiets
van Amsterdam naar Utrecht ga, dan volgt daaruit dat ik over een
fiets kan beschikken, dat ik meer dan een uur onderweg ben, en nog
meer. Redeneren heeft weliswaar iets weg van optellen, maar ook een
enkele bewering kan al genoeg informatie bevatten om op te kunnen
tellen. ♦

- 20 van 263 -

9. Communicatie.
VD communicatie. uitwisseling van informatie
VD informatie. 0.1 alles wat als bericht, als overdracht van kennis iets of iem. bereikt
0.2 inlichting 0.3 het zich verschaffen van kennis of inzicht
MW communication. 3 a: a process by which information is exchanged between
individuals through a common system of symbols, signs, or behavior
MW information. 1: the communication or reception of knowledge or intelligence 2 a
(1): knowledge obtained from investigation, study, or instruction (2): intelligence,
news (3): facts, data
PhAZ communication.
 Sens large. Fait d'être en relation avec quelqu'un (par exemple au téléphone).
 Sens strict. Transmission d'informations (ex. : la communication animale) ou de
signaux (ex.: la communication entre les cellules, dans un organisme vivant).
 Sociologie. 1. Ensemble de procédés et de moyens techniques permettant les
échanges d'ínformations et le dialogue (communication médiatique).
2. Ensemble des échanges sociaux, sous leurs formes les plus diverses
(communication de biens, de personnes).

Deze definities veronderstellen of impliceren het volgende:
 Communicatie vindt plaats tussen tenminste twee personen (of
wezens).
 Er is een communicatiemiddel.
 Het communicatiemiddel is dus gedefinieerd.
 Het communicatiemiddel is de communicanten bekend.
 De uitwisseling wordt verondersteld zinvol te zijn (informatie is
geen misinformatie).
 Het communicatiemiddel wordt gebruikt overeenkomstig de
definitie.
Merk op dat de woordenboeken hiervan vrijwel niets expliciet
vermelden.
De woordenboekdefinities stemmen vrijwel overeen. Er is voor de
doelen van dit boek geen reden om ervan af te wijken. Wel moet er
vanwege de doelen van dit boek op worden geattendeerd dat de
woordenboeken stilzwijgend aannemen dat communicatie en informatie betrouwbaar zijn, of zo betrouwbaar mogelijk. Dus dat
communicanten zo goed mogelijk proberen te zeggen wat ze menen,
bedoelen, weten, enzovoorts. Dat ze er niet op uit zijn de ander iets
wijs te maken, een gekleurd beeld te geven, enzovoorts. Mogelijk
noemen de woordenboeken deze aanname niet omdat ze vinden dat
dit vanzelf spreekt. Ze maken hoe dan ook geen onderscheid tussen
communicatie en quasi-communicatie. Waarbij het laatste betekent
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dat tenminste één van de communicanten probeert de ander wat wijs
te maken.
Tegen gebruik van het woord “communicatie” voor alles dat
gezegd of geschreven wordt bestaat hetzelfde bezwaar als tegen
gebruik van het woord “informatie” voor alles dat op informatie lijkt.
Namelijk het bezwaar dat woorden die tegengestelde zaken kunnen
aanduiden vrijwel niets kunnen betekenen. Ze misleiden. Door toe te
staan dat de woorden “communicatie” en “informatie” worden
gebruikt voor propaganda, misleiding en bedrog, worden woorden
waaraan behoefte bestaat onbruikbaar.
Het gaat in dit boek niet om de bewering dat communicatie dit is
of iets anders. Het gaat wèl om de vraag wanneer we van communicatie willen spreken en wanneer niet. Dit in samenhang met de
constatering dat mensen die zichzelf respecteren communicatie alleen
serieus kunnen nemen als er al dan niet stilzwijgend een afspraak aan
ten grondslag ligt in de geest van deze paragraaf. Zichzelf iets wijs
maken, en bereid zijn zich iets wijs te laten maken, is niet te rijmen
met zelfrespect.
Het onderwerp communicatie staat in dit boek vooraan omdat het
de meest fundamentele activiteit van samenleven is, en omdat het
direct en indirect wezenlijk is voor het organiseren van een vreedzame
samenleving. Een vreedzame samenleving wil zeggen: een samenleving waarin geweld alleen gebruikt wordt op basis van algemene
instemming.
Volgende paragrafen zullen laten zien dat communicatie een grens
bepaalt tussen zaken waarover mensen het eens zijn of eens moeten
kunnen worden aan de ene kant, en zaken waarover ze het niet eens
hoeven kunnen worden aan de andere. De grens loopt ook door het
recht. Met andere woorden: over een deel van het recht moeten
communicanten het eens zijn omdat ze willen communiceren, terwijl
het andere deel tot op grote hoogte willekeurig is. De uitleg van deze
constateringen ligt verscholen in de betekenis van het begrip communicatie. Communicatie betekent veel meer dan de woordenboekdefinities laten zien. Het lijstje onder de woordenboekcitaten gaf al
wat voorbeelden. Het is echter niet volledig.
Communicatie is alleen mogelijk als mensen het eens zijn over de
taal die ze gebruiken. Ze moeten het eens zijn over de betekenis van
woorden en zinnen die ze uitspreken en horen. Overeenstemming over
de definitie van een communicatiemiddel (zoals een taal) is noodzakelijk voor communicatie, maar niet voldoende. De definitie moet
daadwerkelijk worden toegepast. Dus een huis moet huis genoemd
worden, en als het nee is, moet nee gezegd worden. Communicanten
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moeten naar vermogen, zo goed mogelijk, zeggen en schrijven wat ze
menen en bedoelen. Dat betekent onder andere: afspraak is afspraak.
Als het woord “communicatie” wordt gereserveerd voor zinvolle,
betrouwbare communicatie, dan veronderstelt communicatie dus de
afspraak om, als er gesproken of geschreven wordt, te zeggen of te
schrijven wat gedacht en gemeend wordt, en alles te zeggen en te
schrijven dat van belang is. Ik noem dit de communicatieafspraak. De
afspraak houdt het volgende in:
1. overeenstemming over de definitie van een communicatiemiddel.
Bijvoorbeeld een taal. Dus overeenstemming over wat woorden
en zinnen betekenen;
2. de belofte het communicatiemiddel zo betrouwbaar mogelijk te
gebruiken. D.w.z.: om in communicatieve activiteiten naar beste
vermogen te zeggen en schrijven wat men denkt en bedoelt.
Zonder zo’n belofte is communicatie zinloos. Er is dan immers geen
daadwerkelijk gedeelde definitie. Zonder de belofte heeft een taaluiting geen betrouwbare betekenis. Zonder belofte kan een luisteraar
niet weten wat hij of zij heeft aan wat wordt gezegd. En een lezer kan
niet weten wat een schrijver werkelijk meent. Communicatie is zinvol
en alleen zinvol als taalgebruikers zich aan de definitie van de taal
houden. Dus onder andere de waarheid spreken, zeggen wat wordt
gemeend, en niet misleiden of liegen. Met mensen die liegen valt niet
te praten.
Merk op dat mensen doorgaans stilzwijgend aannemen dat
woordenboeken, grammatica’s en het (taal)onderwijs betrouwbaar
zijn.
Mensen zijn niet verplicht tot communicatie. Maar als ze willen
communiceren dan moeten ze het eens zijn over een communicatieafspraak.
De communicatie- of taalafspraak is de meest fundamentele
afspraak die mensen kunnen maken. Zonder taal bestaat er geen
woord en begrip “afspraak”. Zonder communicatie kan er geen
afspraak worden gemaakt.
Iedere overeenkomst en ieder contract gaat uit van de veronderstelling van de taalafspraak. De betekenis van een overeenkomst of
contract wordt bepaald door de taalafspraak. In twijfel- of conflictgevallen wordt de betekenis bepaald door het recht van het
betreffende land. Dat in zo’n geval weinig anders doet dan de
taalafspraak interpreteren en/of aanvullen. ♦
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10. Talen.
VD taal. 0.1 het systeem van spraakklanken door middel waarvan mensen met elkaar
communiceren en de schriftelijke vastlegging hiervan 0.2 het systeem van spraakklanken van een bepaalde groep mensen of van een individu en de schriftelijke
vastlegging hiervan 0.3 wat iemand zegt of schrijft 0.4 tekens, geluiden enz.
waarmee dieren met elkaar communiceren 0.5 middel tot communicatie 5
MW language. 1 a: the words, their pronunciation, and the methods of combining
them by a community b (2): a systematic means of communicating ideas or feelings
by the use of conventionalized signs, sounds, gestures, or marks having understood
meanings (4): the means by which animals communicate (5): a formal system of signs
and symbols (as FORTRAN or a calculus of logic) including rules for the formation of
admissible expressions
PhAZ langue
Sens ordinaire. Produit social de la faculté du langage; ensemble de conventions
nécessaires adoptées par le corps social pour permettre l'exercice de cette faculté
chez les individus
Uit de PhAZ tekst onder “langage” komt het volgende: Une langue est un ensemble
institué et stable de symboles verbaux ou écrits propres à un corps social, et
susceptible d'être bien ou mal traduit dans une autre langue. Au sens large, le
langage signifie tout système ou ensemble de signes permettant l'expression ou la
communication.

Het lijkt niet nodig om iets aan deze definities toe te voegen of af
te doen. Het belangrijkste in dit boek is dat een taal een specifiek
communicatiemiddel is, dat ofwel gesproken en gehoord wordt, of
geschreven en gelezen.
Net als de definitie van communicatie laat de definitie van taal in
het midden waarover wordt gecommuniceerd.
Een fundamenteel probleem kan zijn dat mensen niet in staat zijn
om zaken onder woorden te brengen waarvoor een taal geen woorden
heeft. Mensen verbeelden zich misschien dat ze over alles kunnen
praten en schrijven waarover ze willen. Maar dat idee kan voortkomen uit het feit dat redeneren geheel of grotendeels talig is, en
mensen een taal nodig hebben om überhaupt te kunnen redeneren of
denken. Hun denken beweegt zich dan binnen hun taal, als op een bol
5

Een hiervan onafhankelijke Nederlandstalige definitie uit taalkundige hoek
is die op blz. 3 van W. Idema en L. Haft in Chinese letterkunde. Een inleiding .
Amsterdam UP 1996 ISBN 90 5356 068 8. «Taal is een tekensysteem (code)
waarmee de spreker of schrijver (de zender) een boodschap (informatie)
overbrengt aan de luisteraar of lezer (de ontvanger). Taal is een middel om
informatie over te brengen, […]». Informatie is alleen (betekenisvolle)
informatie indien de waarheid wordt gesproken. (Ook) Idema en Haft nemen
dus zonder dat te zeggen aan dat de waarheid wordt gesproken, op zijn minst
zo goed mogelijk.
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zonder grenzen. Ze hebben geen middelen om zich te bevrijden van de
afhankelijkheid van de taal.6
Het kan nuttig zijn om onderscheid te maken tussen spreektaal en
geschreven taal. In aanvulling op de definitie van de spreektaal
vereist een geschreven taal een verzameling schrifttekens, en
afspraken voor de vertaling van spreektaalgeluiden in schrifttekens.
Aangevuld met de belofte om die afspraken na te komen. Spreektaal
en geschreven taal hoeven niet in elk opzicht gelijkwaardig te zijn.
Een woord uit de spreektaal kan bijvoorbeeld afhankelijk van de
betekenis verschillend worden geschreven.
Van een roman neem je aan dat hij verzonnen is. Maar bijvoorbeeld bij nieuwsberichten en leerboeken neem je aan dat de taalafspraak wordt nageleefd. Soms stel je jezelf vragen over de betrouwbaarheid en bedoelingen van de spreker of schrijver. Als je naar een
spreker luistert kun je vrijwel nooit snel genoeg nadenken, toetsen,
enzovoorts (“real time”). Blijven luisteren veroorzaakt het risico dat je
misleid wordt. In een tijdperk met een overmaat aan informatiestromen van machtige belanghebbenden en mensen die van hen
afhankelijk zijn, zoals de media, is misleiding niet zozeer een risico als
een zekerheid.7
Heel in het algemeen moet een luisteraar of lezer bij het horen of
lezen van taaluitingen altijd een aanname maken. Als naleving van
de taalafspraak niet mag worden aangenomen, dan zijn taaluitingen
feitelijk zonder betekenis. Om correct geïnterpreteerd te kunnen
worden moet een taaluiting niet alleen een welgedefinieerde betekenis
hebben, maar moet bovendien duidelijk zijn dat de spreker of
schrijver de taalafspraak respecteert. ♦

6

Dit is geen fantasie. Zoeken op woorden in pdf documenten kan lacunes in
het denken zichtbaar maken. Bij organisaties met een wettelijke taak, zoals
toezichthouders, kunnen lacunes plichtsverzuim betekenen. Jaarverslagen
van financieel toezichthouders over jaren 2000-2007 geven belangrijke
voorbeelden. Een begrip als “risicomanagement” als gedefinieerd in het voor
u liggende boek zult u daarin bijvoorbeeld niet vinden. Terwijl iedere
competente functionaris dat zelf moet kunnen bedenken.
7
Zie bijvoorbeeld Wellinks meineed en Governed by lies voor bewijs.
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11. Premissen van communicatie en taalgebruik.
Communicatie is niet alleen een kwestie van willen. Het is ook een
kwestie van kunnen. Deze paragraaf noemt een aantal voorwaarden
waaraan mensen en hun omgeving moeten voldoen om te kunnen
communiceren. De paragraaf wil de lezer bewust maken van een
aantal beperkingen van het menselijke communicatievermogen, en
van gevolgen van die beperkingen. Communicatie is geen kwestie van
wel of niet, maar van meer of minder.
Communicatie veronderstelt:
1. Een gemeenschappelijk referentiekader, in termen waarvan de
taal gedefinieerd kan worden;
2. Een geheugen, om de taaldefinitie te kunnen onthouden;
3. Leervermogen, om de taal te kunnen leren en gebruiken.
Inclusief een communicatiemethode waarmee een begin gemaakt
kan worden met het leren van een taal. (Het leren van een taal
mag niet beheersing van de taal vooronderstellen!);
4. Consistentie van de taal en de taalafspraak.
Vrijwillige communicatie vooronderstelt bovendien:
5. De vrijheid en mogelijkheid om met voorstellen in te stemmen of
ze af te wijzen. Inclusief een voorstel tot communicatie;
6. De mogelijkheid om een afspraak niet na te komen. In het
bijzonder om iets anders te zeggen dan men denkt of meent. Dus
om te liegen;
7. De vrijheid en mogelijkheid om voorwaarden te stellen aan
communicatie.
Het “gemeenschappelijk referentiekader” wordt vaak werkelijkheid genoemd. Dit boek sluit daarbij aan. Met dien verstande dat met
“werkelijkheid” alleen het gemeenschappelijke referentiekader wordt
bedoeld. Dat wil zeggen: datgene dat alle taalgebruikers met hun
zintuigen kunnen waarnemen. Niets anders. Over de aard van de
werkelijkheid wordt buiten de waarneembaarheid niets aangenomen.
Beperkingen van geheugen en leervermogen betekenen
beperkingen voor taal en taalgebruik. Belangrijke kenmerken van
talen, zoals een beperkt aantal woorden en relatieve vaagheid van
hun betekenis, kunnen doelmatig zijn vanwege beperkingen van
geheugen en leervermogen. Tal van voorbeelden in dit boek laten
echter zien dat de beperkingen van talen niet alleen voordelen
hebben. Ze betekenen ook gebrekkigheid van communicatie, zelfs al
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zijn communicanten zich daar niet van bewust. De vaagheid en
meerduidigheid van woorden en termen staat garant voor verschillen
tussen wat een spreker denkt en voor ogen heeft, en wat een
luisteraar begrijpt. Alleen al de verschillen tussen woordenboekdefinities laten zien dat illusies wat dit betreft uit den boze zijn. Vaak
betekenen de vaagheid en meerduidigheid bovendien slordig en
onbetrouwbaar redeneren. Soms in een mate dat ze het onderkennen
van (sociale) misstanden onmogelijk maken, en dus ook hun
oplossing.
Het volgende is min of meer terzijde. Moeilijke vragen zijn 1) die
naar de relatie tussen taal en denken; 2) die naar de mogelijkheden
die een taal schept voor het denken; en 3) die naar de beperkingen die
een gegeven taal voor het denken betekent. Talen zijn gedefinieerd in
termen van de wereld die zoals die wordt waargenomen en begrepen
(en dergelijke). Zowel de waarneming als het begrip zijn gebrekkig.
Op welke wijze beïnvloedt dat ons verklarend en probleemoplossend
vermogen? Ik heb geen idee van de antwoorden. Waarschijnlijk is
zelfs de formulering van de vragen ondeugdelijk. Ik ga niet proberen
de vragen te beantwoorden. Ik stel ze alleen om er op te wijzen dat er
goede reden is voor bescheidenheid.
Nog een andere opmerking van dit soort. Redeneren en zelfs
fantaseren gaan ergens van uit. Het is onmogelijk om te redeneren
vanuit iets dat niet besloten zit in wat we weten, maar ondertussen
wel bestaat of mogelijk is. Ook deze opmerking pleit voor bescheidenheid. Het is echter ook een waarschuwing. ♦
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12. Voorwaarden voor communicatie.
VD respect. eerbied uit hoogachting of angst
VD respecteren. 0.1 het blijk geven van respect (voor) 0.2 (een zaak) met eerbied
behandelen 0.3 (voorschriften) eerbiedigen
MW respect (noun). 3 a : high or special regard
MW to respect . 1 a : to consider worthy of high regard b : to refrain from interfering
with
PhAZ respect.
 Sens ordinaire. Sentiment qu'impose la valeur d'une personne, d'une idée ou
d'une règle, et qui conduit à s'abstenir de toute action ou de tout jugement qui
pourrait lui porter atteinte.
 Philosophie et morale. Chez Kant, sentiment moral, distinct de tous les autres
sentiments, en ce qu’il ne provient pas de la sensibilité mais de la raison
pratique, c'est-à-dire de l'obligation engendrée par la loi morale.
 Termes voisins: considération, égard
 Termes opposés: irrespect, mépris
 [Gerelateerd:] amour, devoir, droit, loi morale, personne, valeur

Communicatie is niet alleen van praktisch belang. Het is eerst en
vooral van fundamenteel belang. De reden is, dat communicatie
aanvaarding van enkele fundamentele normen en waarden vereist.
Waaronder consequent gebruik van het woordenboek, en de waarheid spreken. Dus (!) bijvoorbeeld het nakomen van afspraken en
overeenkomsten. Het gegeven dat communicatie aanvaarding vereist
van dit soort normen en waarden is van fundamenteel belang omdat
er zonder communicatie voor zover bekend geen objectief bindende
normen en waarden zijn. Het is de communicatie die zulke normen en
waarden introduceert. Deze normen en waarden zijn onlosmakelijk
met communicatie verbonden. Als mensen met elkaar willen communiceren, dan moeten ze de daarvoor benodigde normen en waarden
aanvaarden. Het één gaat niet zonder het ander. Communicanten zijn
niet volkomen vrij in het kiezen van normen en waarden.
Het is een feit dat iemand kan weigeren om met bepaalde
personen te communiceren. Als er geen objectieve normen en
waarden zijn, of normen en waarden die om logische redenen binden,
dan is communicatie niet verplicht. Het is denkbaar dat iemand alleen
over bepaalde onderwerpen met bepaalde anderen wil communiceren.
Dus met een ingeperkt woordenboek. Personen kunnen aan bereidheid tot communicatie voorwaarden verbinden. De voorwaarden
kunnen min of meer impliciet zijn. Bijvoorbeeld als op een formulier
informatie wordt gevraagd. De ondervraagde kan zich dan tot
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invullen verplicht voelen, of denken dat de baten van (betrouwbaar?)
invullen opwegen tegen de kosten.
Dit boek neemt aan dat de meeste of alle mensen aan vrijwillige,
relatief open communicatie de eis van respect stellen. Ik versta
daaronder: het zelfbeschikkingsrecht (dat deels besloten ligt in de
mogelijkheid van het weigeren van communicatie), het vrijwaringsrecht, en gelijkberechtiging.8 Het vrijwaringsrecht is het recht om
gevrijwaard te worden van ongewenste gevolgen van andermans
vermijdbaar handelen.9 Ongewenst naar het oordeel van degene die
de gevolgen ondervindt. Deze rechten (en de ermee corresponderende
plichten) zijn niets nieuws. Ze zijn al millennia bekend, en tot voor
kort vrij algemeen erkend. Pas de afgelopen eeuwen hebben ze als
gevolg van sterk toegenomen macht en bemoeienissen van overheden
veel van hun praktische betekenis verloren. Maar niet op bindende of
steekhoudende gronden. Alleen omdat de bemoeizucht en persoonlijke belangen van politici het eisten, en hun macht het mogelijk
maakte.
Als dit boek spreekt over een communicatieve samenleving, dan
wordt aangenomen dat de leden van die samenleving zich houden
aan de communicatieafspraak, en elkaar respecteren.10 Het laatste
betekent ook zelfrespect, respect voor zichzelf. Gemakshalve zal de
communicatieafspraak voortaan respect omvatten, zodat het niet
apart vermeld hoeft te worden.
De communicatieafspraak wordt verondersteld onschendbaar te
zijn. Hij is dus geen onderwerp van afweging of compromis. In het
bijzonder niet met economisch belang. Voor de duidelijkheid wordt
verder opgemerkt dat iemand respecteren onder andere betekent:
betrouwbaar met iemand communiceren, en je alleen op diens
verzoek met iemand bemoeien. Iemand respecteren betekent onder
andere niet: rekening met iemand houden zolang het uitkomt. Het
betekent niet iemands mening respecteren zolang je het ermee eens
bent, en anders niet. Voor extra duidelijkheid: dit respect is
momenteel geen mensenrecht. Politici en staten erkennen het niet.
8

In dit boek betekent “gelijkberechtiging”: gelijk recht voor iedereen, zonder
onderscheid des (rechts)persoons. Dus bijvoorbeeld geen speciaal recht voor
bestuurders (ook niet middels trucs). Het betekent niet alleen gelijke
(wettelijke) rechten, maar ook gelijke (wettelijke) plichten.
9
Het vrijwaringsrecht betreft alleen waarneembare veranderingen die
onmiskenbaar door het handelen zijn veroorzaakt. Het vrijwaringsrecht
vrijwaart dus niet van (vermeende) aanstoot door bijvoorbeeld kleding of het
ontbreken daarvan. Uiteraard kunnen daar aparte afspraken over worden
gemaakt. Deze regeling en/of definitie is bedoeld om de schijn van
onbetrouwbaarheid en willekeur zoveel mogelijk te voorkomen.
10
Elkaar (gelijkelijk) respecteren verschilt van “gelijke rechten”. Gelijke
rechten betekent ook: even weinig rechten.
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Principieel niet en praktisch niet. Wie zijn of haar medeburgers
werkelijk respecteert, kan de gegeven politieke stelsels niet
goedkeuren.
Communicanten geven elkaar rechten, en nemen plichten op zich.
Iemand die weigert de communicatieafspraak te onderschrijven heeft
geen enkel recht. Want zonder communicatie is er geen recht. De
communicatieafspraak verbiedt het verspreiden van misinformatie.
In het bijzonder misinformatie die mensen kan schaden. Maar
weigeren de communicatieafspraak te onderschrijven geeft niet het
recht om wèl misinformatie te verspreiden. Het geeft al evenmin het
recht om de taal op andere manieren te misbruiken. Een mens kan
zichzelf geen rechten geven; alleen anderen kunnen dat. 11 Mensen
kunnen alleen voor zichzelf plichten op zich nemen. De communicatieafspraak geeft het recht van vrije meningsuiting. Maar niet het
recht om een mening te verkondigen die men niet heeft.
Het is duidelijk dat regeringen hun medeburgers niet respecteren
in de aangegeven zin. Ze weten niettemin prima wat respect werkelijk
betekent. Ze willen zelf wel degelijk worden gerespecteerd in de
aangegeven zin. Dat blijkt onder andere uit het volgende citaat. Het
toont aan dat bovenstaande ideeën bekend zijn, en in tenminste één
praktisch belangrijk geval daadwerkelijk zijn aanvaard. Het laat zien
dat burgers bewust de rechten wordt onthouden die ze vrijheid en
zelfbeschikkingsrecht zouden geven.
VERDRAG VAN WENEN INZAKE HET VERDRAGENRECHT
TUSSEN STATEN EN INTERNATIONALE ORGANISATIES OF
TUSSEN INTERNATIONALE ORGANISATIES.12
DE PARTIJEN BIJ DIT VERDRAG,
IN OVERWEGING NEMEND de fundamentele rol van verdragen
in de geschiedenis van de internationale betrekkingen,
ZICH BEWUST VAN het consensuele karakter en van het steeds
toenemend belang van verdragen als bron van volkenrecht,
VASTSTELLEND dat de beginselen van vrijwillige instemming en
van goede trouw en de regel pacta sunt servanda algemeen erkend
worden,13
[...]
11

Volgens de definitie van “recht”. Dit is gevolg van het ontbreken van
objectief recht of objectieve rechten.
12
21 maart 1986, B.S. 25 december 1993. Bron: Justel, webversie, juli 2021.
13
“Pacta sunt servanda” is een Latijnse uitdrukking voor “afspraken moeten
worden nagekomen”. Het is een algemeen rechtsbeginsel dat van groot belang
is in verschillende rechtstakken. Bron: Wikipedia 14/11/21.
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INDACHTIG de beginselen van het volkenrecht, neergelegd in het
Handvest van de Verenigde Naties, als daar zijn de beginselen van de
gelijkgerechtigdheid der volken en hun recht op zelfbeschikking, de
soevereine gelijkheid en de onafhankelijkheid van alle Staten, het zich
niet mengen in binnenlandse aangelegenheden van Staten, het verbod
van het dreigen met of het gebruik maken van geweld en de universele en daadwerkelijke eerbied voor de rechten van de mens en
fundamentele vrijheden voor allen, […] ♦
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13. Het leren en definiëren van een taal.
Deze paragraaf staat stil bij de implicaties van het feit, dat talen
geleerd moeten worden. De aard van het leerproces verklaart bijvoorbeeld dat mensen zich er niet van bewust zijn dat gebruik van een
taal een afspraak veronderstelt of vereist. Het leerproces betekent ook
dat “talen” van verschillende mensen in eenzelfde taalgebied grotendeels overeenkomen, maar niet geheel.
Geen twee mensen zijn genetisch gelijk. Geen twee mensen krijgen
dezelfde opvoeding. Geen twee mensen doorlopen dezelfde leerprocessen. De leerprocessen die mensen doorlopen omvatten het leren van
een taal, of van meerdere talen. Talen worden geleerd door het horen
en lezen van voorbeelden; door voorbeelden na te doen; en door
correctie van fouten. Het proces kan onmogelijk leiden tot iets anders
dan onprecies gedefinieerde kennis van een taal.
Doordat mensen hun moedertaal leren in een levensfase waarin
ook hun denken nog in de kinderschoenen staat, krijgen ze de indruk
dat de taal een feitelijk gegeven is. Bij wijze van spreken een deel van
de natuur. Daardoor kan het gebeuren dat mensen niet beseffen dat
taaluitingen en woorden van zichzelf geen betekenis hebben. Dat een
gegeven woord net zo goed iets heel anders had kunnen aanduiden. Ze
beseffen niet dat ze onbewust veronderstellen dat de mensen waar ze
naar luisteren, met de woorden en zinnen die ze uitspreken datgene
bedoelen wat ze er zelf onder verstaan. Dus alsof er een afspraak is.
Het idee van de feitelijkheid van talen wordt in de hand gewerkt door
het vertrouwen dat kinderen hebben in hun ouders en docenten. En
door de afwezigheid, ook in het onderwijs, van aandacht voor het
verband tussen liegen en het spreken van de waarheid aan de ene
kant, en samenleven aan de andere. Ondanks het immense belang
van integere informatievoorziening.
Leerprocessen zouden al verschillen in taalkennis veroorzaken als
ze met een precies gedefinieerde taal begonnen. Maar dat doen ze
niet. Ze beginnen met een onprecies gedefinieerde taal. Getuige de
woordenboeken. De woordenboekcitaten die in dit boek zijn
opgenomen geven een beeld van de situatie.
Als gevolg van de gebrekkige definitie van talen en van verschillen
in leerprocessen spreken mensen hoogstens tot op zekere hoogte
eenzelfde taal. En dat “tot op zekere hoogte” is net zo vaag of precies
als “het woordenboek”, of “de grammatica”. Ieder mens heeft in zijn
hoofd als het ware zijn eigen woordenboek. De taalverschillen
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betekenen dat met gelijke woorden en zinnen in de regel verschillende
dingen worden bedoeld, en dat gelijke woorden en zinnen verschillend
worden geïnterpreteerd. Meestal zijn de verschillen klein en onbelangrijk. Maar ze kunnen ook belangrijk zijn en misverstanden veroorzaken. Denk aan woorden als integriteit en “de (Tweede) Kamer”.14
Het is daarom van belang dat mensen zich van de mogelijkheid van
definitieverschillen bewust zijn.
Een hoofdoorzaak van verschillen tussen woordenboekdefinities
en van verschillen in woordgebruik is dus gelegen in de verschillende
manieren waarop mensen de betekenissen van woorden hebben
geleerd. Bovendien houdt het taalleerproces in zekere zin nooit op. De
zaken waarmee een woord wordt geassocieerd veranderen elke keer
dat een woord wordt gehoord of gelezen. De ervaring laat zien dat een
zekere verscheidenheid aan woorddefinities voor veel doeleinden
probleemloos of nuttig is. Een unieke en precieze omschrijving is voor
veel doeleinden onnodig en ondoelmatig.
De feitelijke staat van de definities van woorden en zinnen heeft
echter niet alleen positieve kanten. Moeilijkheid is bijvoorbeeld, dat
de betekenis van een tekst niet beter gedefinieerd kan zijn dan de taal
waarmee hij onder woorden is gebracht.15 Dit geldt ook voor beschrijvingen, wetenschappelijke theorieën, en wetten. Symbolen en
formules lossen het probleem niet op. Symbolen en formules moeten
immers worden gedefinieerd in termen van de (spreek)taal. Sommige
informatie kan niet volkomen precies onder woorden worden
gebracht. Een communicatiemiddel moet nu eenmaal gedefinieerd
worden. Communicatie betreft tenminste twee verschillende mensen.
Mensen verschillen. Daar zit een fundamentele moeilijkheid. De één
moet duidelijk worden gemaakt wat de ander (precies?) bedoelt. Een
taaldefinitie is onder andere om deze reden onvermijdelijk onvolkomen. De moeilijkheid wordt vergroot door beperkte capaciteiten
van de communicanten, en door verschillen in taalleerprocessen van
verschillende individuen.
Mensen denken vaak dat ze elkaar begrijpen, en dat ze precies
zeggen wat ze bedoelen. Het feit dat de definities van de woorden die
ze gebruiken onnauwkeurig zijn laat zien dat dit begrijpen en
dergelijke onmogelijk erg precies kan zijn.
14

“De (Tweede) Kamer” betekent meestal niet meer dan een Kamermeerderheid. Het betekent niet: de hele Kamer.
15
Iemand met een voldoende groot geheugen, of een computer, zou de
verschillende betekenissen van woorden kunnen onderscheiden en waar nodig
aanduiden door achter het woord de code te zetten die bijvoorbeeld MW
daarvoor gebruikt. Dus bijvoorbeeld communication3a. N.B. Je kunt een
taaluiting verkeerd begrijpen zonder dat je dat merkt!
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De constatering van onprecieze begripsdefinities geeft aanleiding
tot fundamentele vragen. Kunnen denken en redeneren beter zijn dan
de definities van de begrippen die ze gebruiken? Hoe tellen de
gebreken op in een langere redenering? Kunnen ze een redenering
ongemerkt ongeldig maken? ♦
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14. Logica.
VD logica. 0.1 juiste wijze van redeneren 0.2 wetenschap die zich met de formele
regels van het denken bezighoudt
MW logic. 1 a (1): a science that deals with the principles and criteria of validity of
inference and demonstration: the science of the formal principles of reasoning
MW logical. 1 a (1): of, relating to, involving, or being in accordance with logic
(2): skilled in logic b: formally true or valid 2: capable of reasoning or of using reason
in an orderly cogent fashion
PhAZ logique.
 Sens ordinaire. Conforme aux règles ou normes de la logique, synonyme de
cohérent ou valide.
 Sens ordinaire. Science qui a pour objectif de mettre à jour les opérations de la
pensée et d'établir les règles auxquelles elles doivent obéir pour formuler des
connaissances rigoureuses, et par là même valides.
 Termes voisins: calcul, cohérence, déduction, raisonnement
 [Gerelateerd:] contradiction (principe de noncontradiction), forme, identité
(principe d'identité), induction, raison, validité, vérité

Het woord logica wordt in dit boek gebruikt om het geheel van
implicaties van de taalafspraak aan te duiden. Het omvat in het
bijzonder de kennis die belichaamd wordt door de taal, en door
hetgeen er uit volgt. Daarnaast wordt het woord logica gebruikt om
activiteiten aan te duiden die gericht zijn op het verwerven van
kennis door gebruik te maken van niet meer dan de definitie van de
taal. Logica is dus gedefinieerd door de taal, en door niets anders. Er
zijn dus geen speciale regels van de logica. Voor zover het zinvol is om
te spreken van regels van de logica zijn het de regels van de taal, of
volgen ze er uit. Het gaat bij logica vooral, zo niet alleen, om de
betekenissen van woorden en zinnen (taaluitingen), en wat daaruit
volgt. B volgt uit A betekent: B volgt uit de betekenis van A, of: B ligt
besloten in A.
Dit boek is mede geschreven om te laten zien dat logische analyse
van fundamentele begrippen omtrent samenleven veel meer
relevante inzichten oplevert dan doorgaans wordt beseft.
De kennis genoemd in de definitie van “logica” wordt “logisch”
genoemd. “Logisch” hoeft niet vanzelfsprekend te zijn. Dat is te zien
aan voorbeelden. Logisch is bijvoorbeeld de constatering dat sommige
begrippen niet meer zijn dan bedenksels, en volkomen hypothetisch.
Zoals “elfjes”, en “sociaal contract”. (Er is geen sociaal contract).
Doen alsof zulke begrippen iets werkelijks voorstellen kan tot
misverstanden leiden, en tot onjuiste redeneringen en conclusies.
Logisch is bijvoorbeeld ook de constatering dat er voor een bepaalde
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bewering geen bewijs bestaat. En dat uit het klein zijn of lijken van
een mogelijke oorzaak niet kan worden geconcludeerd dat er geen
grote gevolgen kunnen zijn. Het tegenstrijdig zijn van twee
beweringen, en het niet rijmbaar zijn van twee beweringen, zijn
voorbeelden van logische kennis.
Dit boek heeft een logisch karakter. Het gaat zo veel mogelijk uit
van de definitie van de taal, van de taalafspraak, en van waarnemingsfeiten. Het gaat zo min mogelijk uit van hypotheses,
meningen en theorieën. Dit is gedaan om 1) het nut en de kracht van
logische analyse te laten zien; 2) om het resultaat zo betrouwbaar en
objectief mogelijk te maken; en 3) zo onafhankelijk mogelijk te
blijven van twijfelachtige aannames.
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de definitie van de
taal, en de taalafspraak. Het tweede omvat het eerste, maar is meer.
Taalgebruik veronderstelt niet alleen een definitie van een taal, maar
ook een taalafspraak. De duidelijkheid kan dus gebaat zijn bij twee
verschillende woorden: een woord voor logica van de taaldefinitie, en
een ander voor logica van de taalafspraak. Ze kunnen worden
aangeduid als logica in enge respectievelijk ruime zin. ♦
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15. Logica en samenleven.
Dit boek is bedoeld om te helpen bij het nadenken over de mensheid en samenlevingsvraagstukken. Het wil attenderen op schadelijke
illusies en misverstanden, en ze vervangen door betrouwbare kennis.
Door kennis die kan dienen als basis voor probleemoplossend en
creatief nadenken. Het boek wil bijdragen aan het verhinderen van
drogredeneringen. Het doet dat niet door een nieuwe theorie te
verkondigen. Het doet dat door te wijzen op wat iedereen met eigen
ogen kan zien, en door met open geest na te gaan wat waarnemingen
tonen, en wat ze impliceren. Het doet dat onder andere door analyse
van begrippen die wezenlijk zijn voor het nadenken over
samenlevingsvraagstukken.
De analyse blijkt veel te zeggen over de mens en diens mentale
capaciteiten. Het boek laat zien dat en hoe sommige begripsdefinities
correctie of verbetering van de samenleving bemoeilijken. Waar
mogelijk worden betere alternatieven gegeven.
Politieke stelsels zijn over het algemeen in strijd met de logica
(logica in enge zin). Bijvoorbeeld doordat er tegenstrijdigheden
bestaan tussen en binnen aannames en regels. Zo is meerderheidsbesluitvorming in strijd met respect voor mensen. Tegenstrijdige
beweringen kunnen niet tegelijkertijd waar zijn. Tegenstrijdige
normen en waarden kunnen niet tegelijkertijd goed, nastrevenswaardig, of noodzakelijk zijn. Een systeem dat tegenstrijdigheden
bevat voldoet aan geen enkel (welgedefinieerd) stelsel normen en
waarden. Het is in strijd met de taalafspraak, en kan dus niet bindend
zijn. Bij de gegeven eigenschappen van de menselijke populatie is het
logisch onvermijdelijk dat zo’n systeem problemen en rampen
veroorzaakt. Zolang de tegenstrijdigheden aanwezig zijn is duurzame
oplossing van de problemen onmogelijk. Ze maken herhaling van
rampen onvermijdelijk.
Logische aspecten worden in dit boek besproken in het kader van
de bespreking van de begrippen waarmee ze verband houden.
Logische kennis over de begrippen is vaak onbekend, en wordt
meestal genegeerd. Het boek laat zien dat er logische kennis is die kan
helpen bij het begrijpen van de mensenwereld. Het laat zien dat deze
kennis noodzakelijk is om een samenleving zodanig te kunnen
organiseren dat mensen elkaar respecteren en kunnen respecteren. ♦
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16. Schrift.
Deze paragraaf is bedoeld om te wijzen op de plaats en betekenis
van het schrift in de ontwikkeling van de mensheid. Samen met de
paragraaf over menselijke mentale capaciteiten wil deze paragraaf
attenderen op de niet te overschatten invloed die het schrift heeft
gehad op het verloop van de geschiedenis. Onderschatting van deze
rol betekent overschatting van menselijke mentale capaciteiten. De
paragraaf is bedoeld als basis voor de correctie van een veel te positief
beeld van menselijke mentale capaciteiten. Het schrift veroorzaakt
een soort gezichtsbedrog. De paragraaf wil een fundament zijn voor
betrouwbaarder zelfkennis. Ze wil de lezer in staat stellen “de mens”
en diens vermeende prestaties betrouwbaarder te beoordelen, en
daardoor de mensenwereld beter te begrijpen.
Talen zijn van oorsprong gesproken talen. Talen kunnen bestaan
zonder geschreven te worden. Dus zonder schrift. Spreekvaardigheid
is waarschijnlijk geleidelijk ontstaan. De ontwikkeling ging gepaard
met veranderingen van de anatomie van keel, schedel en hersenen.
Over de ontwikkeling van talen als functie van de tijd is weinig
bekend. Voor zover bekend duurde de leer- of ontwikkelperiode
honderdduizenden jaren. Zie paragraaf 48, “De mensheid in evolutieperspectief”.
Schriftstelsels zijn relatief laat, en in een relatief korte periode,
ontstaan. Over hun ontstaansgeschiedenis, en over bijvoorbeeld de
eerste gebruiksdoeleinden, is weinig bekend.
Een schrift vereist niet alleen een stelsel schrifttekens, maar ook
een drager en gereedschap waarmee de tekens op een drager
aangebracht kunnen worden. Zoals kleitabletten voor spijkerschrift,
papier, inkt, en ganzeveren. Drager zowel als gereedschap moeten aan
praktische eisen voldoen. Ze moeten hanteerbaar zijn. Op de drager
moet geschreven kunnen worden met het schrijfgereedschap. De
beschreven drager moet ergens tegen kunnen. Tekens, drager(s) en
gereedschap moeten bij elkaar passen. Gebruik en verspreiding van
een schrift en geschreven teksten hangen af van de moeilijkheid van
het leren van het schrift en schrijfvaardigheid, en andere kosten.
Zoals die van kopiëren en vermenigvuldigen.
Mondelinge communicatie is van groot belang voor een samenleving. Een schrift is dat nog meer. Communicatiemiddelen stellen
mensen in staat om kennis over te dragen. In het bijzonder op de
volgende generatie. Maar een spreektaal is alleen bruikbaar voor
overdracht van kennis en kunde aan mensen die leven, en in de
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nabijheid zijn. Beperking tot gebruik van een spreektaal legt
bovendien beperkingen op aan zowel kwaliteit als kwantiteit van
informatie of kennis. Het menselijk geheugen heeft een zeer beperkte
capaciteit. In geschriften daarentegen kan een vrijwel onbeperkte
hoeveelheid informatie worden vastgelegd. Geschriften kunnen in
beginsel onbeperkt verspreid worden. Ze kunnen generaties
overbruggen. Ze blijven leesbaar zolang het materiaal waarop
geschreven of gedrukt is voldoende intact blijft, en zolang de taal en
het schrift begrepen worden.
Het begrip “geschiedenis” heeft betrekking op het tijdperk waarin
het schrift bestond en werd gebruikt, en waaruit (geschreven) teksten
bewaard zijn gebleven.16 Dat is een periode van omstreeks 5000 jaar.
Wat opvalt is dat alle ontwikkelingen op het gebied van menselijk
weten en kunnen in de periode vóór de beschikbaarheid van een
schrift, dus de prehistorische ontwikkelingen, extreem traag zijn
verlopen. Buiten het schrift hebben ze erg weinig opgeleverd. Ook al
betreft het een periode van honderdduizenden jaren.
Verhoudingsgewijs zijn de ontwikkelingen in de historische periode
(dus de periode van het schrift) extreem snel verlopen. Het ligt
daarom voor de hand om schriftelijke communicatie als oorzaak van
de versnelling te zien.17 ♦

16

In feite zijn er vele “schriften” ontwikkeld. Deze complicatie wordt hier
verder genegeerd. Maar het lijkt waarschijnlijk dat de kenmerken van
“schriften” van invloed zijn geweest op het verloop van de ontwikkeling en de
geschiedenis van het betreffende volk of taalgebied. Sommige schriften zijn
bijvoorbeeld moeilijk leerbaar.
17
Ik heb tevergeefs gezocht naar betrouwbare informatie over de vroege
ontwikkeling van het praktische gebruik van het schrift.
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17. Verschillen tussen talen.
Deze paragraaf attendeert op verschillen tussen talen die
vergezeld kunnen gaan van verschillen in denken. De moeilijkheid
van vertalen, en de verschillen tussen origineel en vertaling, moeten
daarom niet worden onderschat.
Talen zijn op de eerste plaats spreektalen. Als gevolg van
onderwijsmethoden kan de indruk ontstaan dat het verschil tussen
talen bestaat uit het verschil in woordverzamelingen. Deze indruk is
onjuist. Ze kan het leren van “vreemde” talen bemoeilijken. Talen
onderscheiden zich op de eerste plaats door het gebruik van
verschillende geluiden of klanken. In verschillende talen klinken bijna
alle klinkers en medeklinkers anders. Talen verschillen in de manier
waarop mond, tanden en lippen worden gebruikt.
Als er een schrift is, dan zijn de schrifttekens afgestemd op de
gesproken taal. In de meeste schriften geven de schrifttekens geluiden
weer. Geluiden uit een andere taal worden meestal niet goed
weergegeven door schrifttekens van een andere taal en de daarbij
behorende uitspraakregels. Elke taal heeft zijn eigen afspraken over
de uitspraak van bepaalde schrifttekens. En over uitzonderingen (!).
Veel talen omvatten geluiden die in andere talen ontbreken.
Eventueel moeten er afspraken worden gemaakt voor de notatie van
geluiden waarvoor schrifttekens ontbreken. Zoals de lettercombinaties “ui” en “ij” voor de corresponderende geluiden in het
Nederlands.
Verschillende talen hebben echter ook verschillende woord- en
begripsverzamelingen. Sommige talen kunnen bepaalde begrippen
met één woord aangeven, terwijl andere talen daar omschrijvingen
voor nodig hebben.
Verschillen in grammatica kunnen ervoor zorgen dat korte zinnen
in de ene taal overeenkomen met lange zinnen in de andere taal, en
omgekeerd.
Vertaling heeft zijn moeilijkheden en beperkingen.
Van de genoemde verschijnselen kunnen al belangrijke
voorbeelden worden gegeven als niet verder wordt gekeken dan de
groep Europese talen, en naar onderwerpen op het gebied van dit
boek.
Belangrijke vertaalproblemen doen zich bijvoorbeeld voor bij
Nederlandse woorden op het gebied van integriteit en verantwoording. Bij mijn weten is de beste Engelse vertaling voor “integer
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persoon”: “honorable person”. Wat duidelijk niet hetzelfde is. “A
person of integrity” is langer, en maakt misschien wel eerder de
integriteit tot hoofdonderwerp dan de persoon. Een verwant
probleem doet zich voor bij vertaling van: “hij is niet integer”. In het
Engels en het Frans is er geen eenvoudige gelijkwaardige vertaling
voor “verantwoording”. Dit heeft een praktisch, eenvoudig
waarneembaar, gevolg. In veel Nederlandse boeken staat een
“Verantwoording”; in Engelse en Franse niet. Erger: in soortgelijke
boeken maakt een verantwoording meestal zelfs geen deel uit van de
Preface of iets dergelijks. Met andere woorden: taalverschillen hebben
ook betekenisvolle praktische gevolgen. Het probleem is bovendien
groter dan al aangegeven. In het Nederlands kun je spreken van een
verantwoordingsdocument. In het Engels moet je je behelpen met
constructies met het woord “account”. Dat veel sterker met rekenen
en geld is geassocieerd dan “verantwoorden”. Met termen in de trant
van “responsible” kun je in het Engels niet veel.
Andere voorbeelden:
Afspraak en overeenkomst worden in het Engels beide vertaald
door agreement.
Stable wordt in het Engels gebruikt voor zowel stabiel als
constant. Ook al heeft het Engels woorden als constant en stationary.
Het feitelijk gebruik kan gemakkelijk misleiden: “stable” in de zin van
constant of onveranderlijk hoeft geen enkele garantie voor stabiliteit
in te houden. Het stable in de ene zin kan samengaan met het tegengestelde (unstable) in de andere zin. Dit kan een rol gespeeld hebben
bij het ontstaan van de hypothekencrisis. In ieder geval blijkt uit een
onderzoek18 naar de voorgeschiedenis van die crisis een zeer groot
gebrek aan besef van instabiliteiten.
De voorbeelden laten zien dat er belangrijke verschillen kunnen
zijn tussen het denken in de ene taal en het denken in de andere taal.
Ze laten verder zien dat en hoe meertaligheid voordelen kan hebben.
Meertaligheid vergroot het beschikbare begrippen- en gedachtenapparaat. Dat maakt het (voor het onderbewuste) gemakkelijker om
passende gedachten en uitdrukkingen te vinden, en om redeneringen
en conclusies te optimaliseren. ♦

18

Waarvan verslag wordt gedaan in boek 2 van Governed by lies.
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18. Natuurlijke begrippen.
In de verzameling begrippen kunnen twee groepen worden onderscheiden. Namelijk een groep natuurlijke begrippen en een groep
kunstmatige begrippen. Met name besef van het bestaan en de aard
van kunstmatige begrippen is van belang om te voorkomen dat
dingen verkeerd gezegd of begrepen worden. In deze en volgende
paragrafen zullen de aard en risico’s van deze begrippen mede aan de
hand van voorbeelden worden uitgelegd.
Met “natuurlijke begrippen” worden hier begrippen bedoeld die
iets aanduiden dat met zintuigen kan worden waargenomen door
vrijwel alle mensen, en ook door veel dieren. Natuurlijke begrippen
zouden dus ook waarnemingsbegrippen genoemd kunnen worden. Ze
duiden aspecten, dingen, verschijnselen, relaties, enzovoorts aan van
de wereld die door alle niet zintuiglijk gehandicapte mensen kunnen
worden waargenomen. Ze vormen de basis van de definitie van
communicatiemiddelen, in het bijzonder de talen. Ze kunnen formeel
worden gedefinieerd, dus met woorden, maar ook door aanwijzing.
Voorbeelden van natuurlijke begrippen zijn:
Droog
Geel
Hard
Stevig
Warm

Aap
Botsing
Elektriciteit
Geluid
Noot
Regen
Steen
Wolk

Lopen
Regenen
Smelten
Vliegen
Werken

♦
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Anders
Door
Onder
Naast
Ver

19. Kunstmatige begrippen.
Kunstmatige begrippen zijn begrippen die menselijke bedenksels
voorstellen. Hun betekenis wordt bepaald door een definitie in
woorden, en/of door het noemen van voorbeelden die hun bestaan
voornamelijk aan mensen te danken hebben. Voor een deel drukken
kunstmatige begrippen kwalificaties uit; voor een deel zijn ze
hypothetisch, of hebben ze hypothetische aspecten.
Om een indruk te geven van de omvang en het belang van deze
groep begrippen geeft het volgende lijstje relatief veel voorbeelden.
Aardig
Goed
(in)stabiel
Integer
Mooi
(On)afhankelijk
(On)smakelijk
Subjectief
Verstandig
Vroeg

Alle, alles
Begrip
Bewustzijn
Democratie
Doel (bijvoorbeeld
van het leven)
Feit
Godsdienst
Intelligentie
Kabouter
Maand

Oorzaak
Recht
Respect
Risico
Spook
(De) staat
Tijd
Verantwoording
Verklaring
(Vrije) Wil
Ziel

Analyseren
Beoordelen
Concluderen
Denken
Redeneren
Toveren
Vertalen
Voelen

Niets van dit alles kun je in de natuur aanwijzen.
Veel kunstmatige begrippen hebben een hypothetisch karakter.
Anders dan bij natuurlijke begrippen, zoals boom en fietsen, is het bij
kunstmatige begrippen niet altijd zeker of het bedoelde echt bestaat,
waaruit het precies bestaat, enzovoorts. En als het lijkt te bestaan,
dan kan de correspondentie tussen begrip en werkelijkheid gebrekkig
zijn. Soms voldoet de vermeende tegenhanger in de werkelijkheid niet
aan de definitie.
Vrijwel niemand gelooft in spoken. Of mensen of dieren een ziel of
geest hebben is twijfelachtig. In tegenstelling tot wat vaak gedacht of
beweerd wordt, heeft niet elk probleem een oplossing.
Voor huis-, tuin-, en keukenverschijnselen is er meestal wel een
verklaring. Althans iets dat door mensen als verklaring wordt
aanvaard. Dat is een ervaringsfeit. Omdat er aan verschijnselen op
aarde altijd iets voorafgaat, en omdat iets dat voorafgaat vaak
“oorzaak” wordt genoemd, is er in deze zin altijd wel een verklaring.
Maar het verklaren van financiële crises, en van het bestaan van het
heelal, is iets heel anders.19 Net als bij het begrip “oorzaak” is het
19

Met de “financiële crises” worden hier de twee financiële crises van 2008 en
volgende jaren bedoeld: de hypothekencrisis, en de crisis die het gevolg was
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bovendien moeilijk of onmogelijk om het begrip “verklaren”
eenduidig in plaats van meerduidig te definiëren. Iedere oorzaak heeft
immers ook weer een oorzaak. Kun je daarmee oneindig lang
doorgaan? Een verklaring geeft nooit antwoord op alle vragen, en
verklaart dus nooit alles.
En om te beginnen: “oorzaak” en “verklaren” zijn door mensen
verzonnen begrippen. Er is geen enkel bewijs voor de stelling dat er
altijd een oorzaak of verklaring bestaat.
Meer nog dan bij natuurlijke begrippen is doeltreffende en
doelmatige communicatie gediend bij deugdelijke definities van
kunstmatige begrippen. Zonder deugdelijke definitie kunnen
verschillende mensen er geen gelijke voorstelling van hebben. Anders
dan bij de natuurlijke begrippen is er bij kunstmatige begrippen
immers geen gedeeld referentiekader. Onvoldoende besef van de
mogelijkheid dat gesprekspartners verschillende voorstellingen
hebben van gebruikte begrippen garandeert misverstanden. Die
misverstanden kunnen het vinden van oplossingen en het bereiken
van overeenstemming bemoeilijken en verhinderen.
Op de derde plaats is besef van het kunstmatige karakter van
begrippen van belang voor het redeneren. Voor redeneren in het
algemeen, en voor redeneren over de samenleving in het bijzonder.
Het kan daarvoor belangrijk zijn, of zelfs wezenlijk, om rekening te
houden met het hypothetische karakter van begrippen. Voor
communicatie- en redeneerdoelen zijn kunstmatige begrippen
onmisbaar. Maar om de gegeven redenen kunnen ze ook misleidend
zijn. Zoals gezegd: sommige bedenksels hoeven helemaal niet te
bestaan. Ook al ben je er nog zo aan gewend, en klinken ze nog zo
“natuurlijk”. Naar iets dat niet bestaat kun je eeuwig zoeken zonder
het te vinden. Het verschil tussen het formeel gedefinieerde begrip en
de werkelijkheid kan groot en belangrijk zijn. Redeneringen waarin
dit wordt genegeerd maken grote kans onjuiste conclusies te trekken.
Deze paragraaf wil niet beweren dat er precies twee typen
begrippen zijn. Evenmin dat elk begrip tot slechts één van beide
typen behoort. Er wordt niet beweerd dat er geen overlap is tussen de
typen. Precieze definitie van de tweedeling, en categorische
uitspraken over typen begrippen, zijn, althans voor dit boek, niet van
belang. Wel wil de paragraaf er op wijzen, dat veel belangrijke
van onbeheersbaar geworden schulden van Europese nationale overheden.
Als wordt gesproken van de “financiële crisis”, enkelvoud, dan wordt gedoeld
op de hypothekencrisis.
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begrippen bij één van twee typen ingedeeld kunnen worden,
natuurlijke en kunstmatige; en dat het van belang is om je er bewust
van te zijn dat aan kunstmatige begrippen onzekerheden en risico’s
kleven. Onderkenning van het onderscheid, en begrip van de
onderscheidende kenmerken, zijn van groot belang voor communicatie die gericht is op probleemoplossing en overeenstemming. Het
bewust dan wel onbewust hanteren van verschillende definities van
een kunstmatig begrip kan het vinden van oplossingen en het
bereiken van overeenstemming bemoeilijken en verhinderen, en na
het bereiken van overeenstemming problemen geven.20
Een begrip als “tijd” zou tot beide categorieën of tot een tussencategorie gerekend kunnen worden. Het begrip tijd is weliswaar
denkbeeldig, maar het is gedefinieerd in termen van de natuurlijke
werkelijkheid, via fysieke instrumenten. ♦

20

Voor het bereiken van overeenstemming over een tekst kan het handig
gevonden worden dat partijen die tekst verschillend interpreteren, ieder naar
wens. Maar dit type “oplossing” of quasi-overeenstemming is evident een
risico. Er is in feite geen overeenstemming.
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20. Een deugdelijke begrippenverzameling.
Onder een begrippenverzameling versta ik de verzameling
begrippen van een specifieke taal.
Een begrippenverzameling kan worden gezien als resultaat van
een ontwikkeling van duizenden jaren. De ontwikkeling gaat door. Er
is geen reden om te veronderstellen dat een begrippenverzameling in
welke zin dan ook volmaakt is. Er is geen reden om te veronderstellen
dat ze voldoet aan welke eis dan ook.
Een deugdelijke begrippenverzameling omvat op zijn minst
begrippen voor alles dat gebruikers van belang vinden om aan te
kunnen duiden en benoemen.21 Doelmatigheid van communicatie
vereist, dat woorden relatief makkelijk zijn uit te spreken, en dat
woorden en begrippen goed uit elkaar gehouden kunnen worden. Het
is handig dat er verschillende woorden zijn voor verschillende zaken.
Begrippen moeten zoveel mogelijk bestaande betrouwbare kennis
insluiten. De verzameling begrippen moet voldoende groot en goed
zijn om het taalgebruikers makkelijk te maken om te zeggen wat ze
bedoelen, en om te voorkomen dat er makkelijk misverstand kan
ontstaan. Ze moet echter voldoende klein zijn om geleerd en
onthouden te kunnen worden. Begrippen sluiten op elkaar aan, en
overlappen alleen om functionele redenen en op een makkelijk
begrijpbare manier. Bijvoorbeeld voor classificatie. Vissen en
zoogdieren behoren allebei tot de gewervelde dieren, en fietsen en
vliegtuigen zijn beide vervoermiddelen.
Het is niet vanzelfsprekend dat aan deze eisen voldaan kan
worden, bij de gegeven menselijke capaciteiten.
Woordenboeken kunnen dienen als referentiekader en norm voor
taalgebruikers. Ze helpen taalgebruikers elkaar zo goed mogelijk te
begrijpen. Goede woordenboeken leggen begrippen niet alleen uit,
maar geven ook aan wat een begrip onderscheidt van verwante
begrippen. Mede om een begrip te onderscheiden van andere
begrippen kunnen ze uitleggen wat een begrip niet is. Woordenboeken zouden geen cirkeldefinities moeten bevatten. Zo nodig wèl
afbeeldingen en verwijzingen naar bronnen of voorbeelden. Dit boek
geeft vele voorbeelden van woordenboekdefinities. Ze laten zien dat
er veel ruimte is voor verbetering. En zelfs voor correctie.
Een begrippenverzameling weerspiegelt tot op zekere hoogte de
kennis en inzichten van de gebruikers. De geciteerde woordenboek21

Als denken afhankelijk is van (de) taal, dan kunnen deze behoeften
afhankelijk zijn van de taal. Met andere woorden: beperkingen van de taal
kunnen de gedachtenwereld beperken. En omgekeerd.
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definities laten zien dat meerdere begrippen gebrekkig zijn gedefinieerd. Tegelijkertijd is het niet altijd eenvoudig om een beter
alternatief te geven. Zoals voor het begrip verklaren. Vaagheid van
een begripsdefinitie is vaak probleemloos of zelfs nuttig, maar soms
erger dan hinderlijk. Een gebrekkige definitie kan betekenen dat
genoegen wordt genomen met een “verklaring” die oorzaken van
rampen laat bestaan, terwijl andere verklaringen (van hetzelfde)
expliciet laten zien hoe herhaling kan worden voorkomen.
Een algemeen voorbeeld is dat van de idealistische begrippen. Het
wordt besproken in een aparte paragraaf. Idealistische begrippen
worden regelmatig gebruikt voor het aanduiden van zaken waarmee
ze volgens de definitie niet corresponderen. Voor de betreffende
zaken heeft de taal echter geen “passender” begrippen. Idealistische
begrippen werken dan als roze bril. Hun gebruik zorgt ervoor dat
mensen problemen niet zien die er wel zijn. En problemen die niet
worden gezien kunnen niet worden opgelost.
De begrippenverzameling weerspiegelt de manier waarop mensen
hun omgeving waarnemen en er over redeneren. Begrippen als
cultuur, democratie, hiërarchie, integriteit, tolerantie, en verantwoordelijkheid weerspiegelen zowel de organisatie van de samenleving als
het denken over de samenleving. Gebreken in de begrippenverzameling weerspiegelen gebreken in het wereldbeeld en het denken
erover. Ook al kan met een gebrekkige begrippenverzameling soms
correct worden geredeneerd. Gebrekkigheid betekent niet dat alles
onvoldoende is.
De begrippenverzameling weerspiegelt communicatiebehoeften.
Maar een taal is erfgoed. Er is geen reden om aan te nemen dat hij is
gecorrigeerd voor toegenomen kennis en inzicht, en afgestemd op de
behoeften van de huidige toestand van de mensheid.
Er is geen grond voor de veronderstelling dat een taal een kwestie
is van wel of niet, en dat een gegeven taal voldoende is, of goed. Een
taal heeft kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen. Onder andere
wat dit boek zegt over idealistische begrippen betreft gebreken van de
taal, en van taalgebruik. Deze gebreken hebben grote invloed op het
denken. Ze kunnen van overlevingsbelang zijn. In die zin schieten de
gegeven talen tekort. Bovendien is duidelijk dat de behoeften veel
sneller veranderen dan de taal.
Een gebrekkige begrippenverzameling, en gebrekkig besef van de
betekenis van begrippen, bemoeilijken het denken en de communicatie over verbetering van de organisatie van de samenleving.
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Een voorbeeld. Talloze toespraken, publicaties en dergelijke
beweren dingen over cultuur en godsdienst die niet te rijmen zijn met
hun betekenis volgens woordenboeken. Hun auteurs hebben een privé
voorstelling van de begrippen die ze hanteren die niet overeenkomt
met die van woordenboeken en evenmin corresponderen met de
werkelijkheid. Bijvoorbeeld alsof cultuur en godsdienst alleen het
privé leven betreffen, en niet het samenleven met andersdenkenden.
Meestal weerspiegelt hun voorstelling van zaken wishful thinking.
Dat is misleidend en riskant. Het veroorzaakt misverstanden,
problemen of conflicten, en het risico daarvan.
Mensen zijn zich er vaak onvoldoende van bewust dat andere
personen onder veel begrippen in de regel iets anders verstaan dan
zijzelf. Ze zijn geneigd om aan te nemen dat iedereen vanzelfsprekend
vindt wat zijzelf vanzelfsprekend vinden. De woordenboekcitaten
bewijzen dat die aanname onterecht is.
Dat mensen zich iets anders bij woorden voorstellen dan ze
volgens woordenboeken betekenen kan in sommige gevallen
samenhangen met het ontbreken van woorden die correct uitdrukken
wat ze bedoelen. Het ontbreken is wel betrekkelijk. Door meer
woorden te gebruiken kun je gedachten meestal behoorlijk dicht
benaderen. Je kunt bijvoorbeeld onderscheid maken tussen tolerante
en agressieve godsdiensten.
In veel vormen van communicatie, zoals artikelen en boeken,
kunnen definities van belangrijke begrippen zo nodig worden
geëxpliciteerd. Dat is wat in dit boek gebeurt. De aanpak van dit boek
is echter niet representatief. In besprekingen van samenlevingsvraagstukken in media en officiële rapporten worden doorgaans
systematisch en stilzwijgend onjuiste veronderstellingen gemaakt.
Dat is niet de enige reden van de vruchteloosheid van discussies, maar
draagt er wel aan bij.
Om gedachten zo goed mogelijk onder woorden te kunnen brengen
is het nuttig dat verschillende woorden verschillende betekenis
hebben, en dat woorden met gelijke woorddelen betekenen wat een
taalgebruiker kan vermoeden op grond van zijn taalkennis. Met een
grotere woordenschat kunnen gedachten nauwkeuriger onder
woorden worden gebracht, en omgekeerd. Triest is dan ook het
gebruik van een woord in een betekenis die het niet heeft, terwijl er
voor die betekenis een ander woord beschikbaar is. Een voorbeeld
hiervan is de vaak gehoorde bewering dat bepaalde dingen niet
vergelijkbaar zijn. Meestal zijn ze wel degelijk vergelijkbaar. Ze zijn
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alleen niet soortgelijk. Appels en peren zijn goed vergelijkbaar. Maar
ze zijn niet soortgelijk.
Soms kan de doelmatigheid van de begrippenverzameling worden
verbeterd door lichte aanpassing van definities. Een voorbeeld
daarvan is het woordenpaar “corrigeren” en “verbeteren”. Die
worden in de regel door elkaar gebruikt, als waren het synoniemen.
Dat is jammer, omdat het soms handig is om onderscheid te maken
tussen het verwijderen van fouten en het algemenere “beter maken”.
In dit boek wordt het begrip “corrigeren” gebruikt voor het
verwijderen van fouten, en “verbeteren” voor het beter maken van
iets dat mogelijk, maar niet noodzakelijk, voldoende is. Corrigeren is
alleen nodig als ergens fouten in zitten; verbeteren hoeft niet het
verwijderen van fouten te betekenen. Ook minder slecht maken is
verbeteren.
Merk op dat we in beide voorbeelden het geluk hebben dat er al
twee duidelijk verschillende woorden kant en klaar beschikbaar zijn.
De tekortkomingen van begrippen en de begrippenverzameling
kunnen worden gezien als blijken van beperkte menselijke capaciteiten. Ook het onvermogen om er gezamenlijk iets aan te doen kan
tot die gebreken gerekend worden. Omgekeerd zou het vanwege de
beperktheid van die capaciteiten een wonder zijn als een menselijk
maaksel als een begrippenverzameling foutloos of optimaal zou zijn.22
Er heeft nooit een georganiseerde evaluatie en herziening plaatsgevonden. Het gejojo met spellingen laat zien dat van evaluatie en
herziening anno 2020 nog steeds niks positiefs verwacht kan worden.
♦

22

Anders dan bij de ontwikkeling van apparaten is er geen doeltreffende
correctiecyclus.
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21. Idealistische begrippen.
VD idealistisch. 0.1 gericht op een ideaal 0.2 betr. hebbend op het idealisme
MW idealistic. of or relating to idealists or idealism [dit is alles]
PhAZ idéalisme.
 Sens ordinaire. Attitude consistant à ne pas accorder suffisamment
d'importance à la réalité, voire à confondre l'imaginaire et le réel.
 Philosophie. Caractère de toute doctrine qui, d'une manière ou d'une autre,
accorde un rôle prééminent aux idées.
 Métaphysique. Caractère d'une doctrine qui accorde un statut ontologique aux
idées.
 Esthétique. Conception de l'art qui lui assigne pour rôle de représenter une
réalité idéale.
 Sens péjoratif. Caractère d'une doctrine qui accorde une importance excessive
aux idées.
 Termes opposés: empirisme, matérialisme, réalisme
 [Gerelateerd:] épochê, espace, essence, idée, spiritualisme, temps, utopie
PhAZ idéalité.
Philosophie. Caractère de ce qui n'existe qu'en idée et non dans la réalité observable

Idealistische begrippen zijn gedefinieerd als kunstmatige
begrippen die iets idealistisch voorstellen. Ze drukken meestal meer
een wens of illusie uit, dan iets in de werkelijkheid. Ze zijn formeel of
theoretisch gedefinieerd. Niet door aanwijzing van iets in de werkelijkheid, zoals een “boom”, “groen”, of “werken”.
Dit boek bespreekt veel begrippen van het idealistische soort.
Belangrijke voorbeelden zijn: democratie, rechtsstaat, onafhankelijke
rechtspraak, vrijheid van meningsuiting, en mensenrechten. Het
gebruik van zulke begrippen, en de afwezigheid van (andere)
begrippen voor de zaken die er in de werkelijkheid mee zouden
moeten corresponderen, wekt de indruk dat de werkelijkheid
overeenstemt met de idealen. In feite kan er een diepe kloof tussen
begrip en werkelijkheid gapen. De begrippenwereld is een rooskleurige versie van de werkelijkheid.
Bij ieder idealistisch begrip zou er minstens één ander begrip
moeten zijn. Namelijk een begrip dat aanduidt wat er in de werkelijkheid met het idealistische begrip correspondeert. Die begrippen (of
woorden) zijn er echter niet. Er zijn alleen de idealistische begrippen.
Een onjuiste, idealistische voorstelling van de werkelijkheid wordt
bovendien bevorderd door gebrekkige informatie over de werkelijkheid.
Gebruik van idealistische begrippen voor het aanduiden van zaken
in de werkelijkheid kan gemakkelijk leiden tot redeneerfouten,
onjuiste conclusies, en zelfgenoegzaamheid. (En verklaart die). Door
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iets in de werkelijkheid idealistisch aan te duiden wordt gemakkelijk
gedacht dat de werkelijkheid ideaal is en dus niet beter kan. Beide
gedachten zijn meestal onjuist. Het ontbreken van woorden voor de
werkelijkheden die met idealistische woorden worden aangeduid
bemoeilijkt het nadenken. De illusie van overeenstemming tussen
ideaal en werkelijkheid kan de indruk wekken dat nadenken
overbodig is. Het verhindert discussie van de vele belangrijke
gebreken.
Een belangrijk voorbeeld, dat misschien het best op deze plaats
genoemd kan worden, is dat van de “onafhankelijke rechter”.
“Onafhankelijk” is een idealistisch begrip. Het punt is dat rechters
helemaal niet onafhankelijk zijn. Als organisatie is de rechtspraak een
uitvoeringsorgaan van de overheid, dus van de politiek. De
rechtspraak is net zo onafhankelijk als bijvoorbeeld het CBR en
UWV. Rechters voeren wetten uit, en toetsen aan wetten. Die wetten
zijn gemaakt door de politiek. Er is geen sprake van dat rechters
onafhankelijk uitmaken wat goed is en wat niet. Dat wordt op zijn
minst op hoofdlijnen bepaald door de wet. Rechters zijn financieel
afhankelijk van de regering. Over hun budget wordt jaarlijks
onderhandeld. Net als iedere werknemer zijn rechters tot op zekere
hoogte onafhankelijk. Maar ze zijn niet onafhankelijker dan een
willekeurige medewerker van een willekeurige hiërarchische
organisatie.23
Vanwege hun idealistische karakter worden idealistische
begrippen door belanghebbenden misbruikt als stoplappen, om
discussies te beëindigen, en correctie te verhinderen. Ze doen daarbij
alsof het begrip controleerbaar is gedefinieerd, en alsof de werkelijkheid met het ideaal overeenstemt. Iets is goed of moet omdat het
democratisch is besloten. We hoeven ons geen zorgen te maken, want
er is democratische controle. De rechtspraak in Nederland is onafhankelijk, dus onverbeterbaar en onaantastbaar. Het is allemaal onzin. ♦

23

Zie boek 1 van Governed by lies.
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22. Objectief.
VD objectief. 0.1 zich bepalend tot de feiten, niet beïnvloed door eigen gevoel of
door vooroordelen
VD feit. 0.1 gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat
MW objective. 1 a: relating to or existing as an object of thought without consideration of independent existence- used chiefly in medieval philosophy b: of, relating
to, or being an object, phenomenon, or condition in the realm of sensible experience
independent of individual thought and perceptible by all observers: having reality
independent of the mind
MW fact. 4 a: something that has actual existence b: an actual occurrence 5: a piece
of information presented as having objective reality
PhAZ objectif.
 Sens ordinaire. Se dit d'une description, d'un discours qui sont impartiaux, c'està-dire indépendants des intérêts, convictions ou préjugés de ceux qui les
énoncent. Se dit également d'une personne capable, dans ses jugements, de
faire abstraction de son point de vue particulier.
 Philosophie. 1. Dans la scolastique et chez les cartésiens: la réalité objective
d'une idée est son mode d'existence purement spirituel : l'idée objective de
soleil est le soleil «en tant qu'il existe dans l'entendement» et non «en tant qu'il
est au ciel » (Descartes, Méditations, «Premières réponses»). 2. Depuis Kant: ce
qui est conforme à la réalité; par suite, ce qui est tenu pour vrai et peut, à ce
titre, être admis par tout homme.
 Termes voisins: certain, impartial, vrai
 Termes opposés: illusoire, partial, subjectif
 [Gerelateerd :] objet, réalité, vérité
PhAZ réalité.
 Sens ordinaire. Ensemble des choses qui sont, c'est à dire qui ont une existence
objective et constatable.
 Philosophie. Par opposition à l'apparence, l'être véritable des choses
 Termes voisins: chose, être, phénomène
 Termes opposés: fiction, illusion

Het begrip “objectief” is een voorbeeld van een kunstmatig begrip
dat belangrijk is voor het denken en communiceren over samenlevingsvraagstukken. Het is onder andere belangrijk vanwege de
vragen 1) naar het bestaan van objectieve plichten en/of objectieve
rechten, 2) naar de rechtvaardiging van niet-objectieve plichten en
rechten; en 3) naar de rechtvaardiging van geweldgebruik of de
dreiging daarmee.24 Dus op de eerste plaats de vraag of er plichten en
rechten zijn waaraan mensen gebonden zijn ongeacht hun instemming of hun mening.

24

Merk op dat in het huidige publieke praten en schrijven zelden over
plichten wordt gesproken; en over rechten vrijwel altijd los van plichten. Ook
al brengen de meeste rechten plichten (voor anderen) met zich mee.
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Er zijn belangrijke verschillen tussen de woordenboekdefinities.
Bovendien maken sommige definities gebruik van begrippen die
hypothetisch zijn (“realiteit”), of moeilijk, of moeilijk objectief (!),
vast te stellen (“onpartijdig”, “onafhankelijk van het denken”). Dat
maakt het moeilijk of onmogelijk om vast te stellen of iets objectief is.
Dus bindend of geldig zonder dat aan enige menselijke voorwaarde
wordt voldaan. Voor discussies gericht op besluitvorming of het
bereiken van overeenstemming zou het handig zijn om objectiviteit zo
onbetwistbaar mogelijk vast te kunnen stellen. Namelijk omdat over
objectieve zaken per definitie overeenstemming hoort te bestaan.
De begrippenverzameling van het huidige Nederlands25 omvat
geen begrip objectief, of een begrip met een soortgelijke betekenis en
functie, dat het mogelijk maakt om objectief recht te identificeren.
Dus recht dat objectief is in de zin van de definitie.
Het onderliggende probleem kan worden opgelost met de
constatering dat mensen die (vrijwillig) communiceren overeenstemming moeten hebben over wat ze met hun communicatieve
uitingen bedoelen. Namelijk omdat deze overeenstemming, gevoegd
bij de premissen van communicatie, neerkomt op het erkennen van
rechten en plichten.
In dit boek wordt het begrip “objectief” gedefinieerd in termen
van de communicatieafspraak. En wel als volgt: iets wordt objectief
genoemd als het gevolg is van, of volgt uit, de communicatieafspraak.
Op deze manier krijgt het begrip “objectief” een welgedefinieerd
referentiekader. Toepasselijkheid is daardoor veel beter toetsbaar.
Het begrip hangt in het bijzonder niet meer af van het bestaan van
een (hypothetische) realiteit. Wel van de definities van communicatie
en communicatieafspraak. Maar die begrippen moeten hoe dan ook
gedefinieerd worden. Via de communicatieafspraak verwijst het
begrip “objectief” naar het gemeenschappelijke referentiekader dat
communicanten gebruiken voor de definitie van hun communicatiemiddel. Dat gemeenschappelijke referentiekader kan “de realiteit”
genoemd worden. Maar eventuele hypothetische eigenschappen van
deze realiteit doen voor het communicatiemiddel niet ter zake.
De nieuwe definitie behoudt de geest van de geciteerde definities,
maar wijkt af van de letter. Een communicatiemiddel (bijvoorbeeld
een taal) is immers niet onafhankelijk van het menselijk denken.
Uit de nieuwe definitie volgt dat mensen die de taalafspraak
respecteren het eens zijn over de objectiviteit of subjectiviteit van een
uitspraak. Er volgt ook uit dat ontkenning van een objectief ware
uitspraak schending van de taalafspraak betekent.
25

En, voor zover schrijver dezes bekend, enige andere taal.
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Uit de definitie volgt verder dat logische kennis objectief is.
Logische kennis is geen mening. In feite laten de definities zien dat er
een sterk verband is tussen logisch en objectief. Het begrip “logisch”
verwijst vooral naar de verklaring of afleiding van uitspraken; het
begrip “objectief” naar de aard van uitspraken. ♦
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23. Subjectief.
VD subjectief. 0.1 tot het subject behorend 0.2 betr. hebbend op, uitgaand van de
persoonlijke zienswijze of smaak
MW subjective. 3 a: characteristic of or belonging to reality as perceived rather than
as independent of mind: phenomenal b: relating to or being experience or
knowledge as conditioned by personal mental characteristics or states 4 a (1):
peculiar to a particular individual: personal (2): modified or affected by personal
views, experience or background b: arising from conditions within the brain or sense
organs and not directly caused by external stimuli c: arising out of or identified by
means of one’s perception of one’s own states and processes 5: lacking reality or
substance: illusory
PhAZ subjectif.
 Sens ordinaire. Ce qui est relatif à un sujet, lui appartient; ce qui est personnel,
d'ordre affectif; arbitraire, partial et relatif.
 Psychologie. Par opposition à objectif, ce qui se rapporte à un état de
conscience du sujet et lui est, de ce fait, relatif.
 Chez Kant. Dans le cadre de la philosophie critique: ce qui découle des
structures a priori de l'entendement humain. Dans le cadre de la philosophie
morale: ce qui, dans le sujet, relève de sa sensibilité par opposition aux
exigences universelles de la raison.
 Terme opposé: objectif
 [Gerelateerd:] conscience, sujet

Net als het begrip “objectief” wordt het begrip “subjectief” hier
gedefinieerd in termen van de communicatieafspraak. Aldus: een
uitspraak wordt subjectief genoemd als noch de uitspraak noch zijn
ontkenning in strijd is met de taalafspraak. Dat is bijvoorbeeld het
geval als zowel een uitspraak als zijn tegengestelde waar zou kunnen
zijn. Mensen kunnen iets mooi of niet mooi vinden.
Een subjectieve uitspraak wordt in de praktijk gemakkelijk gezien
als een geoorloofde uitspraak. Dat is niet altijd terecht. Uitspraken
kunnen premissen veronderstellen. Premissen kunnen in strijd zijn
met de taalafspraak. Een uitspraak met zo´n premisse is niet
subjectief.
Tegenstrijdigheden zijn objectief vaststelbaar. Ze zijn in strijd met
de taalafspraak. Een verzameling subjectieve uitspraken kan tegenstrijdige uitspraken omvatten. De verzameling is dan per definitie
niet subjectief. De verzameling is in strijd met de taalafspraak, en dit
is een objectieve constatering. ♦
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24. Feit, mening en oordeel.
VD feit. 0.1 gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat
VD mening. 0.1 wat men van iemand of iets vindt, hoe men oordeelt
VD oordeel. 0.1 goed- of afkeurende uitspraak die als geldig erkend wordt
0.2 mening
MW fact. 4 a: something that has actual existence b: an actual occurrence 5 a: a piece
of information presented as having objective reality
MW opinion. 1 a: a view, judgment or appraisal formed in the mind about a particular
matter 2 a: belief stronger than impression and less strong than positive knowledge
MW judgment. 4 a: the process of forming an opinion or evaluation by discerning
and comparing b: an opinion or estimate so formed
PhAZ fait.
 Sens ordinaire. Donnée observable de l'expérience, souvent invoquée, en vertu
de son objectivité, comme preuve indiscutable
 Philosophie. On distingue la question de fait, qui établit l'existence de telle ou
telle donnée constatable, de la question de droit, qui en établit la légitimité.
 Termes voisins: donné, état de choses, phénomène
 [Gerelateerd:] événement, expérience, histoire, objectivité, réalité, science
PhAZ opinion
 Sens ordinaire. Avis, jugement porté sur un sujet, qui ne relève pas d'une
connaissance rationnelle vérifiable et dépend donc du système de valeurs en
fonction duquel on se prononce.
 Philosophie. Jugement sans fondement rigoureux, souvent dénoncé dans la
mesure où il se donne de façon abusive les apparences d'un savoir.
 Termes voisins: avis, croyance
 Terme opposé: science
 [Gerelateerd:] connaissance, conviction, croyance, doute, foi, jugement, préjugé
PhAZ geeft van jugement geen definitie in de standaardvorm. De eerste zin van het
artikel “jugement” luidt echter als volgt : Dans son usage le plus courant, le mot
jugement désigne un acte : énoncé d'une opinion, décision d'un juge, position d'une
relation entre deux ou plusieurs termes.

Hier wordt “feit” gedefinieerd als een bewering die niet kan
worden ontkend zonder de taalafspraak te schenden. Dat wil zeggen:
zonder onjuiste toepassing van de taaldefinitie.
Een definitie is een feit. (In logische zin: een feit hoeft geen
definitie te zijn).
Feiten en hun implicaties zijn per definitie logisch.
Een mening wordt hier gedefinieerd als een bewering die evenals
zijn ontkenning consistent is met de taalafspraak. Het woord mening
is synoniem met “subjectieve uitspraak”. Het begrip omvat ook
oordelen. Maar niet alles wat mening of oordeel lijkt is dat ook.
“Liegen mag” lijkt een mening of oordeel, maar is dat niet. Want de
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uitlating is in strijd met de taalafspraak. Ze is objectief onjuist.
Uitlatingen van dit type zouden schijn- of quasi-mening of quasioordeel genoemd kunnen worden.
Uit de laatste alinea van de vorige paragraaf volgt dat voor
taalgebruikers niet elke mening geoorloofd is. Meningen en oordelen
mogen niet met elkaar in strijd zijn. Ze kunnen dan immers niet alle
gemeend zijn.
Een oordeel kan worden gedefinieerd als een uitspraak over de
mate waarin tegemoet wordt gekomen aan bepaalde normen of
waarden. Beoordelen is dan gedefinieerd als het vormen van een
oordeel, onder andere door toetsing aan normen of waarden. Een
oordeel kan een mening zijn («Het is prachtig weer»), maar ook een
feit. Het kan als feit worden gepresenteerd door het de “als…, dan…”
vorm te geven. Maar die vorm is noch noodzakelijk noch voldoende.
«Dit werkstuk voldoet (niet) aan die en die normen» kan bijvoorbeeld
een feit zijn. Oordelen zijn dus niet per definitie subjectief.
Merk op dat geen van de woordenboekdefinities van “oordeel”
uitdrukkelijk melding maakt van normen of waarden.
Merk verder op dat het vanuit maatschappelijk oogpunt zeer
gewenst is dat evaluaties zo objectief mogelijk zijn, en zo min
mogelijk afhangen van meningen. Het zou erg onpraktisch zijn als een
evaluatie per definitie subjectief is.
Een verzameling meningen of oordelen kan tegenstrijdigheden
bevatten. De verzameling is dan als verzameling in strijd met de
taalafspraak. Dat is objectief vaststelbaar, want tegenstrijdigheden
kunnen objectief worden vastgesteld.
Gebruik van inconsistente meningen en oordelen is regelmatig aan
de orde bij besluitvorming en bij reeksen besluiten. Het is niet alleen
aan de orde als een inconsistente verzameling normen en waarden
wordt gebruikt, maar ook als bij verschillende gelegenheden
verschillende verzamelingen normen en waarden worden gebruikt, en
als die verzamelingen, of bijvoorbeeld de prioriteitstelling
daarbinnen, niet met elkaar te rijmen zijn. Meningen en oordelen die
afzonderlijk beschouwd subjectief en geoorloofd genoemd mogen
worden, kunnen in hun gezamenlijkheid strijdig zijn met de
taalafspraak, en dus ongeoorloofd in een communicatieve
samenleving. ♦
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25. Misleiding door gebruik van brede begrippen.
Woorden kunnen “op het verkeerde been zetten”. Onder andere
als achter één en hetzelfde woord heel verschillende begrippen en
werkelijkheden schuil gaan. De woorden “geweten” en “mens” zijn
belangrijke voorbeelden. Ze representeren niet-gerechtvaardigde
generalisaties. De begrippen veronderstellen ten onrechte dat ze
relevant zijn, dus dat de verscheidenheid veel minder belangrijk is
dan het gemeenschappelijke. Gebruik van het woord geweten
veronderstelt vaak dat iedereen een geweten heeft, en zelfs ongeveer
eenzelfde geweten. Zo’n aanname maakt veel gedrag onbegrijpelijk.
Gebruik van het woord “mens” suggereert vaak dat mensen “in
wezen” gelijk zijn. En dat het probleem zit in het mens-zijn. Beide
suggesties zijn onjuist. Ze worden vooral gedaan als wangedrag moet
worden “verklaard” en geëxcuseerd. Zoals met de dooddoener
“mensen maken fouten”. Mens-zijn is noch verklaring noch excuus
voor fouten die zijn gemaakt door mensen die aan het hoofd staan
van een organisatie met meer dan duizend medewerkers.
Het is onjuist en misleidend om aan te nemen dat mensen
ongeveer gelijk zijn. Zoals in de redenering waarin de luisteraar
gevraagd wordt om zich in de positie van een beschuldigde
functionaris te verplaatsten. Met het doel de luisteraar te laten
erkennen dat ook hij of zij de betreffende fout zou hebben gemaakt.
De redenering is onjuist vanwege onjuiste aannames. Namelijk de
aannames 1) dat voor het doel van de redenering mag worden
aangenomen dat de luisteraar op de positie van de beschuldigde zit,
en 2) dat de luisteraar door het (virtueel) maken van dezelfde fout de
beschuldigde vrijpleit. De redenering neemt stilzwijgend aan dat het
toeval is dat niet de luisteraar maar de beschuldigde de betreffende
positie had, en dat mensen allemaal ongeveer gelijk zijn. Deze
aannames zijn onjuist. Niet iedereen verbeeldt zich om leiding te
kunnen geven aan grote aantallen mensen, en ambieert de
betreffende functies. Het verschil is wezenlijk. De functionaris
matigde zich (kennelijk) competenties aan die hij niet heeft; de meeste
mensen doen dat niet. De quasi-redenering neemt stilzwijgend, en ten
onrechte, aan dat mensen “in wezen” gelijk zijn. En dat incompetentie
excuseert als iedereen incompetent zou zijn. Ze negeert de verwijtbaarheid van het nastreven en aannemen van een functie waarvoor
de competenties onvoldoende zijn.26 ♦
26

Ook de bewering “iemand moet die functie toch vervullen” is een drogreden,
behalve als betrokkene hard en geloofwaardig werkt aan het afschaffen van
onvervulbare functies.
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26. Misleiding door onvolledige informatie (“halve waarheden”).
Dit is zonder twijfel de belangrijkste methode van misleiding.
Zowel vanwege veelvuldig gebruik als vanwege de gevolgen. De
methode wordt gebruikt omdat hij minstens even doeltreffend is als
liegen, maar de gebruiker niet blootstelt aan het risico beticht te
worden van liegen. De methode is de oorzaak van veel en belangrijke
misverstanden. Misleiding door selectief onvolledige informatie vindt
systematisch plaats door politici, maar evenzeer door biografieën,
interviews, leerboeken, onderzoek, en wetenschap. In ieder geval voor
zover het politieke en juridische vraagstukken betreft. Over het
algemeen geven ze van personen en overheden een veel te positief
beeld. Ze besteden overwegend aandacht aan positieve gebeurtenissen
en ontwikkelingen, en zo min mogelijk aan negatieve. Dat heeft een
doel. Namelijk de bevolking (u) koest te houden, en de machthebbers
aan de macht.
Deze paragraaf kan worden gezien als kennismaking met het
thema misleiden door verzwijgen. Het thema zal regelmatig
terugkeren. Onder andere in de paragrafen over nieuws,
geschiedschrijving en journalistiek.
Tal van regeringshoofden die vooral bekend zouden moeten zijn
vanwege het nodeloos veroorzaken van een ellendige dood van
honderdduizenden tot miljoenen mensen worden tot op de dag van
vandaag door velen gepresenteerd als “grote leiders”. Ik volsta met
het noemen van Alexander (“de Grote”), Lincoln, Lodewijk XIV
(L14),27 Mao, en Napoleon. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Er zijn
er véél meer.
Om redenen die weinig met het onderhavige boek te maken
hebben heb ik biografieën en geschiedenissen van L14 het best
bekeken. Een biografie van J.-C. Petitfils uit 1995 heeft minstens drie
prijzen gekregen: de Prix de la Biographie van de Académie française,
de prix Hugues-Capet, en de prix Maurice Travers van de Académie
des Sciences Morales et Politiques. Toch presteert dit boek het om
niets te zeggen over de aantallen slachtoffers van de oorlogen die L14
is begonnen, en al evenmin over de financiële kosten ervan. En dat in
een tijd die de mond vol heeft van mensenrechten. In feite moet je
behoorlijk veel moeite doen om er achter te komen dat de oorlogen
van L14 meer dan een miljoen doden hebben veroorzaakt.

27

De afkorting L14 is bedoeld als teken van verachting. L14 heeft zijn recht
op respect verspeeld. Voor uitleg zie verderop in deze paragraaf.
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Van het geschiedenisleerboek A History of the Modern World van
Palmer and Colton zijn bijna 2 miljoen exemplaren verkocht.28 Het
heeft een hoofdstuk The Wars of Louis XIV: The Peace of Utrecht,
1713. Ondanks deze titel staat noch in dat hoofdstuk noch elders in
het boek iets over aantallen slachtoffers of financiële kosten. Zowel
Petitfils als Palmer & Colton komen tot een positief oordeel over L14.
Omdat ik niet begreep hoe het komt dat er ondanks veelvuldig
overheidswangedrag en falen vrijwel niets aan het politieke stelsel
verandert, en hoe het komt dat dat stelsel zelfs niet ter discussie
wordt gesteld, heb ik in 2020 een zestiental leerboeken over staatsinrichting bestudeerd. Het bleek dat ze vrijwel alleen aandacht geven
aan de formele regeling van het stelsel. Niet aan de werkelijkheid; laat
staan op een open manier. Opvallende lacune is de vrijwel volledige
afwezigheid van aandacht voor toezicht en controle. Geen van de
leerboeken leert evaluerend en constructief nadenken over het stelsel.
De formele regeling wordt kennelijk voor deugdelijk gehouden, want
wordt nergens geëvalueerd. Als er al tegenstrijdigheden tussen de
formele regeling en de werkelijkheid worden geconstateerd, dan
worden ze niet geanalyseerd en niet verklaard.
Er is kennelijk geen doeltreffende kwaliteitscontrole op
leerboeken. Op een brief over deze leerboeken aan de Amerikaanse
Akademie van Wetenschappen werd niet gereageerd. 29
Van een evaluatie van de Amerikaanse en Nederlandse parlementaire onderzoekscommissies naar de hypothekencrisis van omstreeks
2008 wordt verslag gedaan in boek 2 van Governed by lies. Geen van
beide commissie bestond uit onderzoekers met bewezen onderzoekscompetentie. Geen van beide commissies kan onafhankelijk genoemd
worden. De commissies hadden kunnen volstaan met bestudering van
documenten uit de periode voorafgaand aan de crisis. Die documenten werden echter bijna volledig genegeerd. In plaats daarvan
baseerden de commissies zich op verhalen die ze zich na de crisis in
hoorzittingen lieten aanpraten. Vooral door mensen die verantwoordelijk waren voor de crisis, of tot taak hadden zulke crises te
verhinderen. Beide commissies hoorden mensen onder ede. Maar ze
lieten na meineed te signaleren en vervolgen. Hun rapporten geven
een onjuist beeld van de oorzaken. In feite stimuleerden overheden,
inclusief parlementen, hypotheekverstrekkers tot roekeloos gedrag.
Als overheden en toezichthouders hun plicht hadden gedaan, dan zou
de crisis niet zijn opgetreden.
28
29

De 4e editie is van 1971.
De studie betrof overwegend Amerikaanse leerboeken. (Remember Trump!)
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Geen van beide commissies hoorde lagere ambtenaren uit toezicht
of overheid. Dat is niet alleen vreemd vanwege de deskundigheid van
die lagere ambtenaren, maar meer nog omdat het samengaat met het
volledig negeren van de interne gang van zaken in de betrokken
organisaties. Alsof bij voorbaat vaststaat dat die interne gang van
zaken niets met de oorzaken van de crisis te maken heeft. Wat
natuurlijk niet bij voorbaat vaststaat.30 Integendeel: bij iedere hiërarchische organisatie loert het gevaar van repressie van alles wat niet
strookt met de opvattingen van de top. Openheid en transparantie
zouden zouden repressie veel moeilijker maken. Maar hiërarchische
organisaties zijn in de regel noch open, noch transparant. Met andere
woorden: de onderzoekscommissies dragen bij aan het ondoorzichtig
houden van toezichts- en overheidsorganisaties. Getuige ook de
terreur tegenover klokkenluiders.
In de wetenschap zijn er zeer belangrijke lacunes. Pogingen om ze
te vullen worden afgeweerd. De lacunes betreffen onder andere het
functioneren van hiërarchische organisaties, het functioneren van het
openbaar bestuur, de verschillen tussen mensen en de kenmerken van
mensen in specifieke functies, en de evaluatie van rechtsstelsels.
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is in
2018 gewezen op geschiedvervalsing door de parlementaire
onderzoeksrapporten over de hypothekencrisis. De Akademie
reageerde (na herhaalde herinneringen) met de opmerkingen dat hij
geen onderzoek financiert, en dat de vragen niet de taken van de
KNAW betreffen. Op de homepage van zijn website noemt de KNAW
zich het forum, de stem en het geweten van de wetenschap in
Nederland. Hij is dus geen van de drie.
Op de schadelijke ondeugdelijkheid van de leerboeken staatsinrichting werd al gewezen.
Zie voor het functioneren van de wetenschappers verder a.u.b.
paragraaf 39, Wetenschapsbeoefening.
Twee slotopmerkingen.
Vrijheid van meningsuiting betekent niet dat er van die vrijheid
gebruik wordt gemaakt. Er is geen enkele garantie dat u te horen
krijgt wat voor u van belang is.
U weet niet wat u niet weet. Het bovenstaande laat zien dat er
goede reden is om aan te nemen dat er zaken zijn die opzettelijk
verborgen worden gehouden. Dat ook in Nederland zelfs terreur
wordt gebruikt om zaken verborgen te houden. Dat is uiteraard niet
nodig als het om onbelangrijke zaken gaat. ♦
30

Bij mijn weten is het nalaten nergens opgemerkt of verdedigd.

- 61 van 263 -

27. Overeenstemming.
Onder overeenstemming wordt in dit boek altijd vrijwillige
overeenstemming verstaan. Vanwege de vrijwilligheid betekent
overeenstemming de afwezigheid van dwang of bedreiging.
Overeenstemming betekent ook de afwezigheid van significante
verschillen van mening.
Dit boek is bedoeld om bij te dragen aan het tot stand brengen van
een zo vreedzaam mogelijke samenleving. Dat wil zeggen: een wereld
waarin geweldgebruik zoveel mogelijk is beperkt. Dat vereist maximale overeenstemming over zaken die het samenleven betreffen. De
vraag is wat dat maximum is, en waarom dat het maximum is. Het
boek probeert de grenzen van het mogelijke aan te geven. Het
probeert helder te krijgen waarover in beginsel overeenstemming
bereikt moet kunnen worden (en waarom), en waarover niet (en
waarom niet). Het bespreekt methodes die gebruikt kunnen worden
om waar nodig of gewenst overeenstemming te bereiken. Het gaat na
hoe met verschil van mening omgegaan kan of moet worden,
opnieuw inclusief “waarom”.
In de paragrafen rond communicatie is aangetoond dat mensen
die willen communiceren, zich (onderling) aan de communicatieafspraak moeten houden. Omdat er verder geen objectieve normen
bekend zijn, zijn mensen die niet willen communiceren vrij. Maar ze
hebben geen rechten, en zijn dus niet gevrijwaard van bemoeienissen
van anderen. Afgezien van de normen van de communicatieafspraak
zijn mensen alleen gebonden aan regels waarmee ze hebben
ingestemd. Die regels vereisen met andere woorden overeenstemming
van allen waarvoor ze moeten gelden.
Niet alle “andere” regels (dan die van de communicatieafspraak)
zijn even “anders”. De communicatieafspraak zegt bijvoorbeeld niets
over de praktische handhaving van die afspraak. Een winkelsluitingswet is een stuk verder verwijderd van de communicatieafspraak dan
een regeling voor handhaving van de communicatieafspraak.
Overeenstemming betreft natuurlijk niet alleen regels. Het begrip
overeenstemming kan op alle type beweringen worden toegepast.
Essentieel is, dat het begrip overeenstemming pas betekenis krijgt
nadat een communicatieafspraak is gemaakt. (“Overeenstemming” is
een woord). Als die afspraak is gemaakt, dan is er daarmee overeenstemming niet alleen over die afspraak, maar ook over alles dat uit
die afspraak volgt vanwege de definities van woorden en zinnen. En
bijvoorbeeld ook over alles dat niet ontkend kan worden zonder de
communicatieafspraak te schenden. Met andere woorden: de
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overeenstemming over de communicatieafspraak definieert een grote
verzameling uitspraken waarover per afspraak overeenstemming
moet bestaan. Hiertoe behoort bijvoorbeeld alle beschrijvende
informatie over de gedeelde waarnemingswereld.
Over uitspraken die niet uit de communicatieafspraak volgen
hoeft echter geen overeenstemming te bestaan.
De begrippen in de volgende ongeveer tien paragrafen betreffen
informatie en kennis. Het gaat daarbij altijd over informatie en
kennis waarover overeenstemming moet kunnen bestaan. Dat wil
zeggen: er zou overeenstemming over de juistheid en betrouwbaarheid moeten kunnen bestaan. De meeste paragrafen gaan over
manieren voor het verwerven van informatie en kennis waarover
overeenstemming mogelijk moet zijn, en over manieren om de juistheid en betrouwbaarheid van informatie en kennis te beoordelen. ♦
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28. Implicatie.
VD implicatie. 0.2 dat wat in iets opgesloten ligt
MW imply. 2: to involve or indicate by inference, association, or necessary
consequence rather than by direct statements 3: to contain potentially 4: to express
indirectly
MW implication. 2 b (1): a logical relation between two propositions that fails to hold
only if the first is true and the second is false (2): a logical relationship between two
propositions in which if the first is true the second is true (3): a statement exhibiting
a relation of implication 3: something implied
PhAZ implication.
Logique. Raisonnement qui consiste à conclure d'une proposition antécédente à une
proposition conséquente enveloppée dans la première. Sa forme est « Si... alors...»

Hier zal worden gezegd dat een aantal uitspraken A1, A2,…, An een
uitspraak B impliceren als B volgens de taalafspraak volgt uit de
betekenis van A1, A2,…, An. (A1, A2,…, An mag ook een enkele uitspraak zijn. Dan is n=1). Oftewel: als B logisch gevolg is van A1, A2,…,
An. “Implicatie” en “logisch gevolg” zijn dus taalkundige begrippen,
en niets anders dan dat. Aanvullende regels zijn niet nodig. Het
belangrijke is dat B niets toevoegt aan A1, A2,…, An. B ligt als het
ware besloten in A1, A2,…, An. B kan echter wel iets (beter) zichtbaar
maken dat bij oppervlakkige beschouwing van A1, A2,…, An niet
(goed) zichtbaar is. B zou “c2 = a2 + b2” kunnen zijn, of “Meerderheidsbesluitvorming is in strijd met gelijkberechtiging”.
Mensen denken meestal dat ze weten wat ze zeggen. Niet zelden
vergissen ze zich daarin. Implicaties van een woord of zin maken
weliswaar deel uit van de betekenis van dat woord of die zin, maar
dat betekent niet dat ze allemaal en meteen worden gezien. Dit kan
worden geweten aan menselijke beperkingen, en aan gebrek aan besef
van die beperkingen. Dat kan ertoe leiden dat onvoldoende wordt
nagedacht over de betekenis van informatie. Gebrekkig besef van de
betekenis en implicaties van informatie hindert begrip en discussie.
Anderen kunnen premissen en implicaties zien waarvan de spreker of
schrijver zich niet bewust was. Dat kan het bereiken van overeenstemming aanzienlijk bemoeilijken. Denk aan de plichten die geïmpliceerd worden door mensenrechten.31 En aan premissen betreffende
bijvoorbeeld aantallen vluchtelingen en medewerking van alle VNlidstaten.

31

Waar niet op een verantwoordbare manier over nagedacht lijkt te zijn.

- 64 van 263 -

De ervaring laat zien dat implicaties of zelfs betekenissen van een
woord of zin mensen vaak ontgaan. Ook bij sociaal belangrijke
woorden en zinnen. Deze constatering relativeert de bewering dat
mensen kunnen communiceren. Want communicatie vereist dat je
weet wat je zegt, en begrijpt wat gezegd wordt. Voorbeelden van
woorden waarvan de betekenis of implicaties vaak niet worden beseft
zijn: hiërarchische organisatie, overheid, en respect. Een variant van
dit onvermogen is het spreken over organisaties alsof het mensen zijn.
Alsof organisaties een welgedefinieerde mening hebben, die (alleen!)
door bepaalde personen geuit mag of kan worden. En alsof die
personen zonder meer betrouwbaar zijn. Ongeacht de interne
structuur van de betreffende organisatie, besluitvormingsprocessen,
en wat dan ook.
Vrijwel niemand is zich bewust van de (logische!) tegenstrijdigheid
van meerderheidsbesluitvorming en respect voor de medemens. Er is
geen enkele steekhoudende grond voor de bewering dat (“redelijke”)
mensen (moeten) instemmen met het nemen van besluiten bij meerderheid. Zo’n grond is er hoogstens in welomschreven uitzonderlijke
noodgevallen, en dan nog onder voorwaarden, bijvoorbeeld over
aansprakelijkheid en strafbaarheid. Meerderheidsbesluitvorming
betekent dat een meerderheid de mening van een minderheid mag
negeren. Dus de mening van mensen in de minderheid niet hoeft te
respecteren. Het maakt de leden van de meerderheid meer gelijk dan
die van de minderheid.
Als wederzijds respect een breed gedeelde norm zou zijn, dan volgt
hieruit, dat meerderheidsbesluitvorming in de regel op zijn minst
ontevredenheid veroorzaakt. Want juist bij belangrijke zaken wordt
de minderheid niet gerespecteerd.
Uiteraard zou meerderheidsbesluitvorming in theorie kunnen
helpen bij het oplossen van problemen, en bij het realiseren van
verbeteringen. Maar zowel de methode zelf als de keuze voor het
gebruik ervan maken aannemelijk dat het gebruik in ieder geval
problemen schept. Gebrek aan besef van dit soort tegenstrijdigheden
kan maatschappelijke conflicten vergroten, en hun oplossing
verhinderen.
Als in dit boek de terminologie “impliceert” wordt gebruikt in
plaats van “volgt uit”, dan wil benadrukt worden dat hetgeen
geïmpliceerd wordt geen echt nieuwe kennis is. Het kan nieuw lijken,
maar is het niet. Een implicatie maakt zichtbaar wat niet gezien
werd. Formeel logisch gezien zijn “impliceert” en “volgt uit” gelijkwaardig. Maar er is een verschil in oriëntatie: “A impliceert B” komt
taalkundig overeen met “B volgt uit A”. ♦
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29. Redeneren.
VD redeneren. 0.1 gedachten, een mening over iets ontwikkelen 0.2 argumenten
aanvoeren
VD redenering. 0.1 het redeneren, het maken van gevolgtrekkingen 0.2 lang betoog
zonder gedegen inhoud
MW reason. 1 a : a statement offered in explanation or justification b : a rational
ground or motive c : a sufficient ground of explanation or of logical defense ; esp :
something (as principle of law) that supports a conclusion or explains a fact d : the
thing that makes some fact intelligible 2 a (1) : the power of comprehending,
inferring, or thinking esp. in orderly rational ways (2) : proper exercise of the mind
(3) : sanity b : the sum of the intellectual powers
MW [to] reason. 2 : to use the faculty of reason so as to arrive at conclusions
1 archaic : to justify or support with reasons 2 : to persuade or influence by the use
of reason 3 : to discover, formulate, or conclude by the use of reason 32
PhAZ argumentation [andere begrippen beginnend met “argu” ontbreken]
Sens ordinaire, philosophique et logique. Enchaînement d'arguments ou de raisons à
l'appui d'une affirmation ou d'une thèse.

In dit boek wordt redeneren gedefinieerd als het expliciet
opsommen van informatie, kennis, en implicaties daarvan, eventueel
aangevuld met definities; mogelijk maar niet noodzakelijk met het
doel de juistheid te laten zien van een bepaalde bewering. Die in dat
geval “conclusie” van de redenering wordt genoemd. Het doel was in
dat geval te laten zien dat de conclusie geïmpliceerd wordt door,
besloten ligt in, de expliciet aangeduide informatie en kennis.
Redeneren bestaat dus uit het verzamelen en expliciteren van
informatie, en het nagaan en formuleren van implicaties. Deze
definitie stelt nadrukkelijker dan de woordenboekdefinities dat iedere
uitspraak in een redenering ofwel informatie of kennis noemt, of
(deels) wordt geïmpliceerd door één of meer voorafgaande
uitspraken.
Over de uitgangspunten van een redenering hoeft geen overeenstemming te bestaan. Het begrip redeneren heeft uitsluitend betrekking op het verband tussen uitgangspunten en conclusies. Niet op de
uitgangspunten en conclusies zelf. Je kunt correct redeneren op basis
van subjectieve of onjuiste uitgangspunten. Het is de taalafspraak die
bepaalt wat geïmpliceerd wordt.
Een redenering is het resultaat van redeneren. Een redenering
32

“a rational ground” kan worden vertaald in: een uitspraak die volgt uit de
taalafspraak.
“the faculty of reason” wordt voorondersteld door de taalafspraak.
“the use of reason” kan worden vertaald in: gebruik van de taalafspraak.
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heeft dus de vorm: Als… (uitgangspunten), dan… (conclusie(s)).
Redeneren is essentieel voor pogingen om betrouwbare kennis en
kunde te verkrijgen, en om overeenstemming te bereiken. Dit heeft
een reden. De reden is dat mensen die communiceren de taalafspraak
dienen te eerbiedigen. Als ze overeenstemming hebben over bepaalde
uitgangspunten, dan hebben ze automatisch overeenstemming over
de resultaten van (correcte) redeneringen die daarvan uitgaan.
Redeneringen zijn immers niets meer dan toepassingen van de
taalafspraak.
Wat betreft het verband tussen uitgangspunten en premissen het
volgende. Premissen zijn een soort uitgangspunten. Het woord
“premisse” wordt vaak gebruikt om onuitgesproken uitgangspunten
aan te duiden.
Zowel ter controle van de correctheid van een redenering als voor
het bereiken van (werkelijke) overeenstemming is het noodzakelijk
om alle uitgangspunten expliciet zichtbaar te maken. Onuitgesproken
uitgangspunten kunnen ervoor zorgen dat een redenering “niet te
volgen” is, of dat mensen zich van bepaalde betekenissen of
implicaties niet bewust zijn.
Een kenmerkend verschil tussen redeneren en analyse is de
afwezigheid respectievelijk aanwezigheid van vragen. Uitspraken
impliceren geen vragen. Analyse wordt gekenmerkt door het stellen
van vragen, en door pogingen die vragen te beantwoorden. ♦
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30. Redeneerfouten.33
Redeneren lijkt makkelijker dan het is. Mensen denken te
gemakkelijk dat ze dingen begrijpen. Je kunt denken dingen te
begrijpen zonder te beseffen wat ze impliceren. Verder kunnen vooral
bekende beweringen vanzelfsprekend lijken, of alleen maar een klein
beetje fout, terwijl ze zonder meer onjuist zijn.
Ten behoeve van inzicht en overzichtelijkheid worden hier drie
groepen redeneerfouten onderscheiden:
1. fouten in uitgangspunten;
2. fouten in de redenering (in het trekken van conclusies:
“implicatiefouten”);
3. fouten door het negeren van essentiële informatie
(“isolatiefouten”).
De groepen worden besproken in de aangegeven volgorde. Ze
worden besproken aan de hand van voorbeelden. Voor meer typen en
voorbeelden wordt verwezen naar Het recht van de logica.
Voorbeelden van fouten in uitgangspunten.
 Onjuiste uitgangspunten. Bijvoorbeeld als gevolg van
inconsistentie tussen uitgangspunten.
 Het ontbreken van vermelding van premissen of gebruikte
informatie. Gevolg is dat de redenering onbegrijpelijk is, tenzij de
lezer bewust of onbewust met het ontbrekende bekend is. De
lacune(s) maken de redenering niettemin ongeldig. Het is geen
redenering in de zin van de definitie.
 Communicatiefouten zoals meerduidigheid, metaforen, en
gebrekkige definitie. Gebruik van woorden als “slagvaardig” en
“democratie” kan gemakkelijk tot fouten leiden. Een redenering
moet juist zijn voor alle interpretaties binnen de bekende of
gegeven definities.
Voorbeelden van implicatiefouten.
 De conclusie volgt niet uit de vermelde uitgangspunten. (Al wordt
dat wel gesuggereerd, bijvoorbeeld door doodleuk “want” of
“dus” te zeggen of schrijven). Voorbeeld: “Dat is het beste, dus
goed”.
 Onbewezen generalisatie; aannemen dat specifieke kenmerken
33

Deze paragraaf is een sterk ingekorte versie van de §§ 2.7 en 2.8 op de pp.
96-123 van Het recht van de logica.
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niet ter zake doen.
Wishful thinking en doemdenken. (Zonder de betreffende
veronderstellingen te expliciteren of te bewijzen).
Ongegrond gebruik van vergelijkingen.
Logische fouten. Bijvoorbeeld op grond van de onjuistheid van
een conclusie concluderen dat een aanname onjuist is.
Vals dilemma. Doen alsof gekozen moet worden tussen gegeven
alternatieven, terwijl er meer mogelijkheden (kunnen) zijn.
Een rekbare kwestie als wel/niet kwestie voorstellen, of een
wel/niet kwestie als rekbaar.
Uit het gelijktijdig optreden van twee verschijnselen oorzakelijk
verband concluderen, of concluderen dat het ene niet kan
optreden zonder het andere.
Veronderstellen dat kleine oorzaken kleine gevolgen hebben. (Dit
is onjuist).
Veronderstellen dat door mensen gemaakte problemen door
mensen kunnen worden opgelost. (Dit is onjuist).

Voorbeelden van isolatiefouten.
 Aannemen of zonder bewijs beweren dat iets onmogelijk is.
 De revolutiefout: “Alles is beter dan dit”. Meestal is onbekend wat
dat “alles” inhoudt, en wordt wishful gedacht. Ik noem dit de
revolutiefout omdat hij de Franse en Russische revoluties
kenmerkt. Mensen zijn iets zat, en denken dat het niet erger kan.
In beide gevallen was de werkelijkheid in ieder geval jarenlang
veel en veel slechter dan de situatie waarin werd gezegd: “Alles is
beter dan dit”. De les is: verwerp iets pas als je een alternatief
hebt dat bewezen beter is, en als zeker is dat het daadwerkelijk
gerealiseerd wordt. Algemener: Neem geen risico’s die je mogelijk
niet kunt dragen.
 Een optie afwijzen zonder te weten of er betere alternatieven zijn.
Bijvoorbeeld kernenergie. Dit kan worden gezien als variant van
de revolutiefout.
 Het negeren van de vrijwillige aanvaarding van risico’s.
Bijvoorbeeld bij het aannemen van een baan, of bij het achter het
stuur van een auto gaan zitten. Het is doorgaans onjuist om
uitsluitend (geïsoleerd) te redeneren binnen de situatie waarin iets
fout is gegaan. Dus zonder de voorgeschiedenis in aanmerking te
nemen. Namelijk omdat bekend is dat functies en autorijden
iemand in omstandigheden kunnen brengen die de competenties
van de betrokkene te boven kunnen gaan. Zelfs als iemand in een
gegeven situatie niet anders kon, dan had hij (vaak) wel kunnen
voorkomen dat hij of zij in een dergelijke situatie terecht kon
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komen. Het argument dat iemand de betreffende functie toch
moet vervullen houdt hoogstens steek als de betrokkene actief
heeft gewerkt aan een reorganisatie van taken die soortgelijke
risico’s de wereld uit helpen.
De rest van deze paragraaf noemt enkele redeneerfouten die van
groot praktisch belang zijn. Eerst dat van de wet van het dodelijke
compromis. Dat is een voorbeeld van een premissefout. De wet betreft
het herhaaldelijk sluiten van een compromis tussen aan de ene kant
een eiser die nooit genoeg heeft, en aan de andere kant een eiser die
na elk compromis minder van een beperkt kapitaal over heeft. De wet
zegt dat er op den duur niets van het kapitaal overblijft. Economie en
natuur zijn een belangrijk voorbeeld. Van de natuur blijft niets over.
De onderhandelingen waarvan het compromis de uitkomst is gaan uit
van meerdere onjuiste premissen. De premissen dat een compromis
noodzakelijk is, en dat zo’n compromis bij herhaling gesloten mag
worden, zijn onbewezen. Een verwante maar andere premisse is de
standaard politiek-juridische aanname, dat conflicten opgelost
kunnen en moeten worden door “belangenafweging”. Ook voor die
premisse ontbreekt een steekhoudende onderbouwing. Een belangenafweging is hoe dan ook subjectief.
Het bewijs van de wet is logisch en eenvoudig. De wet verklaart de
geschiedenis van het grondgebruik in Nederland en andere landen.
Nu twee voorbeelden van kleine oorzaken met zeer grote gevolgen.
De voorbeelden betreffen de zogenaamde democratische besluitvorming. Ten eerste is het uitbrengen van een stem eens in de zoveel
jaar voor iedere kiesgerechtigde een kleinigheid. Maar de gevolgen
kunnen zeer groot zijn. Ze kunnen worden vergroot door andere
vormen van “democratische besluitvorming”. Zoals besluiten bij
meerderheid. Een methode die ook wordt toegepast binnen meerderheden, zoals een regeringscoalitie. Op die (“democratische”) manier is
Hitler aan de macht gekomen. (N.B. In geen enkel land kunnen
kiezers leden van de regering afzetten, anders dan met geweld).
Het tweede voorbeeld is, dat bij meerderheidsbesluitvorming
kleine verschillen ook in andere gevallen tot totale ommekeer kunnen
leiden. Namelijk doordat een kleine verandering genoeg kan zijn om
van een meerderheid een minderheid te maken, en omgekeerd. Als A
en B partijen of coalities zijn, en er in totaal 200 zetels zijn, dan
veroorzaakt een kleine verschuiving van stemmen een verandering
van meerderheid in minderheid en omgekeerd. Minder dan een
procent van de kiesgerechtigden kan de verdeling A 101 en B 99
veranderen in A 99 en B 101. In combinatie met het beginsel “winner
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takes all” en de enorme staatsmacht van tegenwoordig, betekent dit
een enorme verandering in beleid en dergelijke. In veel landen kan
niet alleen verandering van keuzegedrag zo’n ommekeer veroorzaken,
maar ook verandering van kiesdrempel, van gemeentegrenzen of de
telmethode. Politieke systemen met meerderheidsbesluitvorming zijn
dus in meerdere opzichten instabiel.
Het laatste voorbeeld zou een combinatie van een implicatie- en
isolatiefout kunnen zijn, maar kan ook als ander type worden
beschouwd. Het gaat om het doen van een misleidende suggestie met
behulp van een correcte bewering. Een belangrijk deel van de implicaties van de bewering wordt niet gezien. Een voorbeeld van zo’n
bewering is: “Als God niet bestaat, dan is alles geoorloofd”.34 Deze
bewering zou theoretisch gezien juist kunnen zijn. Maar in tegenstelling tot de suggestie dat alles mag, verhult hij groot gevaar. Want
indien de bewering juist is, dan geldt hij voor iedereen. Hij betekent
ook dat anderen je straffeloos mogen aandoen waar ze zin in hebben.
Hier even stil bij staan leert, dat het juist als God niet bestaat,
raadzaam is om afspraken te maken over wat wel en niet geoorloofd
is, en over de manier waarop op schending van die afspraken
aangepakt gaat worden. ♦

Bijvoorbeeld te vinden in De gebroeders Karamazov (1880) van
Dostojewski.
34
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31. Samen redeneren.
Onder “samen redeneren” wordt in dit boek verstaan: het
uitwisselen van informatie, redeneringen, vragen en opmerkingen
met het doel: 1) het binnen zo kort mogelijke tijd overeenstemming
bereiken over conclusies waarvan de strekking tevoren globaal is
aangeduid, en 2) een redenering te vinden die verband legt tussen
overeengekomen uitgangspunten en gezochte conclusies. De
deelnemers willen het dus eens worden. Maar ze weten van tevoren
alleen ongeveer waarover. Bijvoorbeeld over de oorzaken van de
hypothekencrisis van 2008, of maatregelen die noodzakelijk en
voldoende zijn om de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer
terug te brengen tot de niveaus van 1900.
Bij gebrek aan een beter woord noem ik “samen redeneren” ook
wel “discussie”. Waarbij bedacht moet worden dat de “discussie”
maanden of zelfs jaren kan duren, en er tussen opeenvolgende
bijdragen veel tijd kan verstrijken.
De vorm van de discussie kan worden afgestemd op de aard van
het vraagstuk. Vele vormen zijn mogelijk. Mondeling en schriftelijk,
met en zonder fysieke bijeenkomsten, en parallelle discussies over
deelvraagstukken. De hieronder genoemde voorwaarden betekenen
bijna evenveel voorwaarden voor de aanpak.
Een basisvoorwaarde voor het bereiken van overeenstemming is
overeenstemming over de taal. Overeenstemming is immers per
definitie overeenstemming over uitspraken (taaluitingen). De deelnemers aan een discussie moeten zich dus houden aan de taalafspraak. Dit is noodzakelijk maar niet voldoende. Een lijstje
aanvullende voorwaarden wordt hieronder gegeven. Het lijstje is
gebaseerd op § 3.1 op pp. 130-133 van Het recht van de logica, en
bijgesteld op grond van latere waarnemingen35 en reflectie. Details, en
meer uitleg van de noodzaak van de voorwaarden, zijn te vinden in
Het recht van de logica.
De voorwaarden voor samen redeneren bestaan uit de
voorwaarden voor communicatie en de volgende:
1. De deelnemers zijn het eens over het doel: het binnen zo kort
mogelijke tijd overeenstemming bereiken over conclusies waarvan de strekking tevoren globaal is aangeduid, en over een
redenering die verband legt tussen overeengekomen uitgangspunten en gezochte conclusies. De bedoelde overeenstemming en
35

In het bijzonder van de algemene weigering politiek ongewenste
opmerkingen te maken, mogelijk ten dele door een vorm van onbewuste
mentale onderdanigheid.
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

instemming zijn vrijwillig.36
De deelnemers hebben de benodigde competenties. Ze zijn in
staat om te voldoen aan de voorwaarden, en om vast te stellen of
een redenering correct is.
Deelname is vrijwillig.
Deelname en bijdragen zijn vrij (openheid). Dat betekent:
a. Het moet voor iedereen (in gelijke mate) mogelijk zijn om aan
de redenering deel te nemen.
b. De deelnemers mogen alle informatie geven die zij voor het
bereiken van het gestelde doel relevant vinden.
c. Deelnemers mogen elke ingebrachte bewering becommentariëren.
De deelnemers proberen zich zo doelmatig mogelijk in te zetten
voor het bereiken van het gestelde doel. Ze doen niets wat het
bereiken van het doel in gevaar kan brengen.
De deelnemers mogen slechts beweren wat zij voor waar houden.
Als ze iets niet zeker (kunnen) weten geven ze een gegronde
schatting van betrouwbaarheid of waarschijnlijkheid.
Deelnemers zeggen wat ze menen dat nodig is, en niet meer dan
dat.
De bijdragen zijn relevant. Dat wil zeggen:
a. De inbreng moet relevant zijn voor het bereiken van het doel
van de discussie.
b. Inbreng waarvan de relevantie niet vanzelf spreekt dient te
worden gemotiveerd.
De bijdragen worden gegrond. Als volgt:
a. Voor uitspraken met een empirische strekking dient een bron
te worden vermeld waarvan de betrouwbaarheid a priori of
na redengeving wordt aanvaard.
b. Als een bewering niet op een vanzelfsprekende wijze volgt uit
uitspraken waarover overeenstemming bestaat, dan dient ze
expliciet uit zulke uitspraken te worden afgeleid.
c. Een bewering mag alleen worden bestreden door te laten zien
dat een fout is gemaakt in de afleiding, of door te laten zien
dat ze in strijd is met uitgangspunten of algemeen aanvaarde
kennis (“consensuskennis”).
d. Beweringen waarover gegronde twijfel bestaat worden buiten
de discussie geplaatst.
De deelnemers zijn consistent. Dat wil zeggen:
a. De deelnemers respecteren de uitgangspunten.
b. De deelnemers mogen zichzelf niet tegenspreken. Hiervan

36

Er wordt aan herinnerd dat een redenering per definitie betrouwbaar is, en
in dit boek anders geen redenering genoemd wordt.
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11.

12.

13.

14.
15.
16.

mag worden afgeweken door deelnemers die in de loop van de
discussie informatie krijgen die nieuw voor ze is, of als
uitgangspunten gewijzigd moeten worden op grond van de
discussie, en alleen voor zover dit invloed heeft op gedane
uitspraken.
Geen vrijblijvendheid. Dat wil zeggen:
a. De deelnemers zijn gebonden aan het doel van de discussie.
b. De deelnemers zijn gebonden aan hun inbreng en aan hetgeen
daardoor wordt geïmpliceerd.
De deelnemers hebben een kritische houding:
a. Ze zoeken en melden argumenten die gedane uitspraken
zouden kunnen weerleggen.
b. Ze aanvaarden geen uitspraken die zijn weerlegd.
De deelnemers zijn zakelijk:
a. Ze dichten anderen geen beweringen toe die niet afgeleid
kunnen worden uit hun inbreng;
b. Ze belonen noch bedreigen.
Er is een voorzitter die competent is om toe te zien op naleving
van deze regels, en ervoor zorgt dat ze daadwerkelijk worden
nageleefd. De voorzitter neemt niet deel aan de discussie.
De voorzitter ziet er op toe dat er voortgang wordt gemaakt, dat
er conclusies worden getrokken, en dat voortgang en conclusies
worden vastgelegd. Bijvoorbeeld met behulp van een secretaris.
Er is een mogelijkheid om tegen een beslissing van de voorzitter
in beroep te gaan bij mensen die beschikken over de competenties
vereist voor deelname aan de discussie, en hebben bewezen in dit
soort geschillen integer (en dus ook onafhankelijk) te oordelen.

Wie de regels overdreven mocht vinden wordt er op gewezen dat
ze niks moeilijks of abnormaals vragen, en dat er niettemin zelden of
nooit aan wordt voldaan. Noch door de media, noch door de politiek,
noch door de wetenschap, om maar drie belangrijke voorbeelden te
noemen. Alle drie terreinen worden gekenmerkt door tegenstrijdigheden (dus ook onwaarheden en/of onwaarachtigheden), en door het
ontbreken van mogelijkheden om je op specifieke uitspraken te
beroepen. Zoals uitspraken in gedrags- of integriteitscodes en op een
homepage. Op geen van de drie terreinen zijn de discussies open. Er is
geen openbare controle. Niettemin leidt schending van de voorwaarden op zijn minst tot ondoelmatigheid; en waarschijnlijk tot het niet
bereiken van publiekelijk beleden doelen. Er kunnen immers geen
goede redenen zijn voor niet naleving van regels als bovenstaande. ♦
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32. Debat.
VD debat. 0.1 aan regels gebonden discussie
MW [a] debate. a contention by words or arguments: as a: the formal discussion of a
motion before a deliberative body according to the rules of parliamentary
procedure b: a regulated discussion of a proposition between two matched sides
MW [to] debate: 1 obsolete: fight, contend 2a: to contend in words b: to discuss a
question by considering opposed arguments 3: to participate in a debate
In MW staat onder “discuss”, bij synoniemen: debate suggests formal or public
argument between opposing parties.
(Het begrip ontbreekt in PhAZ)

Het begrip “debat” wordt alleen vermeld om er op te wijzen dat
het wezenlijk verschilt van “samen redeneren”.
Zonder specificatie van de regels, of voorwaarden waar een debat
aan moet voldoen, zeggen de woordenboekdefinities erg weinig.
Zonder specificatie of voorwaarden omvat de definitie het eerder
gedefinieerde “samen redeneren”. Maar in de praktijk duidt het
woord nooit iets aan dat er ook maar een klein beetje op lijkt. Een
debat is bijvoorbeeld bijna nooit open. Het duidt altijd iets aan dat
meer op strijd, op bekvechten, lijkt dan op pogingen om samen wijzer
te worden. Debatten in de huidige werkelijkheid hebben een doel dat
wezenlijk afwijkt van het doel van samen redeneren. In een debat
willen de partijen gelijk krijgen of winnen. Een debat heeft uitdrukkelijk niet het doel om betrouwbare overeenstemming te bereiken.
Ook parlementaire debatten niet. Debatten hebben zelden iets
constructiefs. Voor datgene waarvoor het woord “debat” in de
praktijk gebruikt wordt is het goed gekozen: het is afgeleid van het
Franse woord “battre”: slaan, vechten. Het is verwant aan het
Engelse “battle”.
Het debat is een vormgeving van het strijdmodel. Het is
symptomatisch voor een politiek stelsel dat beheerst wordt door
strijd: tussen partijen, kandidaten, en zogenaamde volksvertegenwoordigers. Het debat staat op gespannen voet met het respectbeginsel, of is daar zonder meer mee in strijd. ♦
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33. Verklaren en uitleggen.
VD verklaren. I 0.1 duidelijk maken II 0.1 zijn mening of bedoeling duidelijk maken
VD uitleggen. 0.1 doen begrijpen
VD uitleg. 0.1 het uiteenzetten
MW explain. vt [= transitive verb] 1 b: make plain or understandable 2 to give the
reason for or cause of 3: to show the logical development or relationships of [;] vi [=
intransitive verb] to make something plain or understandable
PhAZ: expliquer.
 Sens large. Éclaircir, faire comprendre, rendre intelligible
 Sens strict. 1. Dégager la cause, déterminer la ou les raisons d'un phénomène
2. Déterminer les lois, les règles de fonctionnement d'un ensemble de
phénomènes
 Termes voisins: éclaircir, éclairer, élucider
 Terme opposé: compliquer
 [Gerelateerd :] cause, comprendre, raison, sens
(Voor de betekenis van “begrijpen” zie de paragraaf met dit woord in de titel).

Verklaren heeft betrekking op mensen. Iets wordt voor iemand of
meerdere personen verklaard. Een verklaring voor de ene persoon
(zeg een kind of een technicus) kan verschillen van een verklaring
voor een andere persoon (zeg een volwassene of een winkelier).
Omdat relatief onduidelijk is wat “begrijpen” betekent, gebruikt
dit boek voor “verklaren” een definitie zonder het woord “begrijpen”.
Verklaren wordt hier gedefinieerd als het aanduiden van logisch
verbanden tussen hetgeen verklaard moet worden (“B”) en kennis die
bij de betreffende personen bekend is, of ten behoeve van de
verklaring wordt gegeven (“A”). A hoeft niet enkelvoudig te zijn. Van
A wordt aangenomen dat het probleemloos is, en dat er op vertrouwd
kan worden. Een verklaring is met andere woorden een afleiding van
B uit A, waarbij A bij de betreffende persoon of personen als bekend
en aanvaard wordt verondersteld. Wie iets wil verklaren moet dus
zoeken naar bij de betreffende persoon of personen bekende en/of
betrouwbaar geachte kennis (A), en naar een redenering die laat zien
dat hetgeen verklaard moet worden (B) daaruit afgeleid kan worden.
Een verklaring kan dus bestaan uit het aangeven van een hoeveelheid
probleemloos geachte informatie A (zeg waarnemingsgegevens of
jaarverslagen), samen met een redenering die laat zien dat daaruit
conclusies getrokken kunnen worden die B impliceren.
Deze definitie is consistent met de geciteerde woordenboekdefinities.
“Uitleggen” wordt in dit boek beschouwd als synoniem van
verklaren.
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Het volgende beschrijft enkele riskante aspecten van het begrip
verklaren. Het laat zien hoe de risico’s, voor zover mogelijk, kunnen
worden ondervangen.
Geen van de definities sluit uit dat er meerdere, verschillende,
verklaringen zijn. B mag door A verklaard heten als B uit A afgeleid
kan worden. Deze definitie schept in de praktijk (tenminste) vier
problemen. Ten eerste dat een onjuiste afleiding plausibel kan lijken.
Ten tweede dat B mogelijk uit heel verschillende A afgeleid kan
worden. Ten derde dat ook verklaringen van A verklaringen van B
zijn. In deze zin is A dus altijd willekeurig.37 Ten vierde dat verschijnselen ten onrechte geïsoleerd kunnen worden beschouwd; dus dat
relevante andere zaken ten onrechte buiten beeld blijven. In het
volgende worden deze problemen toegelicht.
Vooral achteraf lijken verklaringen al gauw plausibel. Dan is
bekend dat zowel A als B feiten zijn. Mensen zijn dan al gauw geneigd
tussenvoegsels als “dus” en dergelijke te geloven. Het tweede
probleem, de meerduidigheid van verklaringen, betekent dat een
specifieke verklaring geen betrouwbaar beeld van een verschijnsel
hoeft te geven. Een verklaring kan belangrijke vragen onbeantwoord
laten. Iets kan alleen als begrepen worden beschouwd als er geen
belangrijk geachte vragen onbeantwoord zijn. Het derde en het vierde
probleem worden geïllustreerd door het voorbeeld van de
hypothekencrisis. Zie hieronder.
Begrip van de onduidelijkheid over de betekenis van het begrip
“verklaring” is onder andere essentieel als men een verklaring van een
gebeurtenis zoekt met het doel herhaling te voorkomen. Dan is een
verklaring in de zin van alle gegeven definities onvoldoende. Om
herhaling te voorkomen moeten namelijk alle A worden geëlimineerd
die tot de ongewenste gebeurtenis B kunnen leiden.
Voor het verklaren van verschijnselen in de huidige samenleving is
niet alleen het gedrag van gewone burgers van belang, maar ook dat
van overheden. Wat mensen doen en laten, en moeten en mogen doen
en laten, wordt geregeld en deels bepaald door overheden. Overheden
geven rechten en leggen plichten op. Ze zijn de grootste werkgever.
Vanwege hun immense invloed is het voor het begrijpen van elk
maatschappelijk verschijnsel noodzakelijk om te onderzoeken op
welke wijzen wet- en regelgeving, en doen en laten van overheden,
van invloed (kunnen) zijn geweest, of van invloed hadden moeten
zijn. Het laatste met name vanwege wettelijke taken, exclusieve
bevoegdheden, en beleid en claims van overheden en politici.
37

Een soortgelijke situatie doet zich voor bij het begrip oorzaak.
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De volgende conclusies uit Governed by lies illustreren de
genoemde moeilijkheden, en laten zien hoe een praktisch bruikbaar
alternatief voor een “verklaring” er uit kan zien:
 Deugdelijk risicomanagement door een meerderheid van de
hypotheeknemers zou de crisis hebben voorkomen. Dat
hypotheeknemers teveel risico’s namen was het gevolg van
Amerikaans regeringsbeleid gericht op maximalisatie van
huizenbezit;38
 Deugdelijk risicomanagement door de betrokken banken zou de
crisis hebben voorkomen. De banken hebben echter alleen reden
voor deugdelijk risicomanagement als ze strikt aansprakelijk
zouden zijn, en als de betreffende functionarissen persoonlijk
medeaansprakelijk zouden zijn;
 Als ook maar enkele financieel toezichthouders hun wettelijke
plicht hadden gedaan, dan zou de crisis niet zijn opgetreden;
 Als ook maar enkele nationale regeringen hun wettelijke plicht
hadden gedaan, dan zou de crisis niet zijn opgetreden.
Om een maatschappelijk verschijnsel te begrijpen is dus kennis van de
relevante wet- en regelgeving nodig, en kennis van het doen en laten
van personen en organisaties die op het betreffende gebied taken
hadden, of taken claimden. Niet alleen het doen behoeft aandacht,
maar ook het laten. In de jaren voorafgaand aan de financiële crisis
maakten zowel het Amerikaanse affordable housing beleid als het
internationale dereguleringsbeleid de (financiële) wereld onveiliger.
Terwijl overheden en toezichthouders de grondwettelijke taak hebben
voor stabiliteit en welzijn te zorgen, deden ze door doen en laten 39 het
omgekeerde. Hun doen en laten werd bepaald door ongegronde
politieke ficties, en onderdanigheid jegens “leiders”. Het laatste was
begrijpelijk: de feiten laten zien dat tegenspraak niet werd geduld.
Een eenvoudige manier om de onvolledigheid (dus onbetrouwbaarheid) van verklaringen te vinden is: nagaan of hetzelfde
verschijnsel is opgetreden in alle andere gevallen waarin de
vermeende oorzaken (A) aanwezig waren. Vaak is dat niet het geval.
Vanuit het oogpunt van het begrijpen en voorkomen van
historische rampen is de belangrijkste “verklaringsvalkuil”: denken
dat een verklaring die voldoende lijkt voldoende is. Dus dat je mag
ophouden met zoeken en nadenken als je een goed ogende verklaring
hebt gevonden. Deze valkuil kan worden gebruikt ter misleiding.
38

Met risicomanagement wordt bedoeld: risicomanagement in de zin van de
paragraaf Risicomanagement van dit boek.
39
Slapen (niets doen) in plaats van toezien en ingrijpen.
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Namelijk door ongewenste verklaringen en omstandigheden buiten
beeld te houden. Politici maken er veelvuldig gebruik van. Voorbeelden zijn te vinden onder de gangbare verklaringen van de hypothekencrisis.40 Die noemen winstbejag van banken, renteverloop, en
daling van de huizenprijzen als verklaringen. Maar geen hiervan is
een voldoende verklaring. Als ze voldoende zouden zijn om een crisis
te veroorzaken, dan hadden ze in andere jaren en in andere landen tot
soortgelijke verschijnselen moeten leiden. Dat deden ze niet. De crisis
ontstond in de VS, en nergens anders. De crisis verbreidde zich naar
andere landen (mede!) als gevolg van de Amerikaanse crisis, en niet
door de oorzaken van die crisis. Zonder wanbeleid van regeringen en
een passieve houding van de financieel toezichthouders zou de crisis
niet zijn opgetreden. Wanbeleid en plichtsverzuim leiden vroeg of laat
overal tot ellende.
De definitie van verklaren betekent, dat niet alles verklaarbaar
kan zijn, tenzij er kennis is die geen verklaring behoeft. Het bestaan
van zulke kennis is niet zo fantastisch als het misschien lijkt.
“Communicatie vereist een afspraak” is een voorbeeld van een
logische uitspraak waarvan het bewijs besloten ligt in de definities
van de woorden die er in gebruikt worden.41 De bewering kan
verklaard worden door te herinneren aan de definities van de
gebruikte woorden/begrippen.
Er is in feite geen grond voor de veronderstelling dat alles een
verklaring heeft. Verklaren is een door mensen bedacht begrip. Het is
nuttig in de praktijk van het menselijk leven. Het spreekt echter niet
vanzelf dat het ook relevant is in de context van bijvoorbeeld atomen
of quarks, of die van taal- en letterkunde. En zoals we zagen is het in
de context van het functioneren van de samenleving wezenlijk
ontoereikend, en potentieel misleidend. “Een verklaring” geeft in de
regel onvoldoende informatie.
Als met verklaren wordt bedoeld: laten zien dat een verschijnsel
(of wat dan ook) gevolg is van eerdere verschijnselen, dan veronderstelt verklaren voorafgaande verschijnselen, en iets als een begrip
“tijd”. Voorafgaande verschijnselen zijn echter niet vanzelfsprekend.
Want als de wereld een begin had, dan waren er niet altijd vooraf40

Dit voorbeeld wordt in dit boek veelvuldig gebruikt omdat het uitstekend is
gedocumenteerd, en omdat het bewijsmateriaal gemakkelijk middels het
internet gevonden en geraadpleegd kan worden. Voor bewijzen van de
vermelde beweringen en voor andere voorbeelden zie Governed by lies.
41
Niet alleen omdat het afspraak-karakter expliciet in de definitie is
opgenomen, maar ook omdat communicatie alleen zinvol is als er een
afspraak aan vooraf gaat.
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gaande verschijnselen.
Conclusie.
De definitie van het begrip verklaring is van dien aard dat de
logische betekenis en het praktische nut van een specifieke verklaring
in de regel beperkt is. Een specifieke verklaring van een verschijnsel is
in het algemeen onvoldoende om te weten hoe een verschijnsel
voorkomen kan worden. In deze zin geeft een specifieke verklaring
geen betrouwbaar beeld van een verschijnsel. Wie een betrouwbaar
beeld van een verschijnsel wil krijgen moet een analyse en evaluatie
(laten) maken van alle mogelijk relevante actoren en hun doen en
laten, en alle mogelijke verklaringen.42 ♦

42

Het woord “actor” wordt gebruikt om een persoon of organisatie aan te
duiden die handelt of heeft gehandeld, of behoort of behoorde te handelen;
handelen in de zin van iets doen. Het wordt gebruikt omdat “handelaar”
meerduidig is en misverstand zou veroorzaken.
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34. Begrijpen.
VD begrijpen 0.1 de samenhang doorzien in 0.2 een bepaalde uitleg aan iets geven
0.3 (+in; onder) rekenen tot, deel laten uitmaken van 0.4 (schr.) bevatten
MW understand
vt 1 a: to grasp the meaning of b: to grasp the reasonableness of c: to have thorough
or technical acquaintance with or expertness in the practice of 2: to accept as a fact
or truth or regard as plausible without utter certainty
vi 1: to have understanding: have the power of comprehension 2: to achieve a grasp
of the nature, significance, or explanation of something 3: to believe or infer
something to be the case
PhAZ comprendre
 Sens ordinaire. Acte par lequel l'intelligence saisit un phénomène, une notion,
un raisonnement, soit en en déterminant la cause ou la raison, soit en
l'embrassant par la pensée.
 Épistémologie. La compréhension est le mode de connaissance d'ordre intuitif
et synthétique par opposition à l'explication, qui est la connaissance d'ordre
analytique et discursif. Tandis que l'explication étudie les phénomènes
isolément et les détaille, la compréhension s'efforce surtout de saisir leur sens
global.
 Termes voisins: intelligence, sympathie
 Terme opposé: incompréhension
 [Gerelateerd:] expliquer, histoire, interpréter, sens, signification, sociologie

De definities blinken niet uit door duidelijkheid. Maar ze
omschrijven “begrijpen” allemaal als iets persoonlijks. Het zijn
mensen die begrijpen. Meer dan de andere definities lijkt de epistemologische omschrijving van PhAZ aan te sluiten bij begrijpen als
gevoel. Afgezien daarvan laat de omschrijving van PhAZ om
meerdere redenen te wensen over. De tegenstelling (“opposition”) van
begrijpen en verklaren is twijfelachtig. Er hoeft geen tegenstelling te
bestaan. Een verklaring (uitleg, “explication”) hoeft verschijnselen
niet uitsluitend geïsoleerd en in detail te beschouwen. Een verklaring
sluit aan op reeds aanwezige kennis. Uitleg sluit geenszins begrip van
het geheel uit. Vanwege de mogelijkheid van onjuiste illusies en het
ontbreken van een toetsingsmethode kan “globaal begrijpen” beter
niet als absoluut maar relatief gepresenteerd te worden.43
Geen van de definities biedt aanknopingspunten voor toetsing van
begrip. Dat wil zeggen: voor methodes waarmee kan worden vastgesteld of iets (“werkelijk”) begrepen is.44 Dus om vast te stellen of het
gevoel iets begrepen te hebben terecht is. Gevoel kan immers
43

Het is denkbaar dat PhAZ hetzelfde probleem met “verklaren” heeft als
gesignaleerd in de paragraaf over verklaren in het huidige boek. De tekst
maakt dat echter niet duidelijk.
44
Wordt “werkelijk begrijpen” door de woordenboeken gedefinieerd? (Mij
lijkt van niet).
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bedriegen. Het begrip kan een illusie zijn. Iets kan verkeerd zijn
begrepen. Het is riskant om een begrip te gebruiken waarvan de
toepasselijkheid moeilijk of niet is vast te stellen. De illusie van begrip
kan verhinderen dat voldoende wordt nagedacht. Een docent toetst
het begrip van leerlingen niet door ze te vragen of ze de stof begrepen
hebben. Hij of zij zal ze opgaven laten maken; en hun begrip
beoordelen op grond van de antwoorden. Andere manieren om begrip
te toetsen zijn: dingen uit laten leggen, vragen laten bedenken en
beantwoorden, en in staat blijken een project doeltreffend en
doelmatig uit te voeren.
“Begrip” kan gedefinieerd worden als doel en resultaat van
nadenken en uitleg.45 Waarbij zowel nadenken als uitleg gericht zijn
op het vaststellen van logische verbanden tussen hetgeen begrepen
moet worden en hetgeen reeds bekend en begrepen is. Zo nodig wordt
het bekende aangevuld met tot dan toe onbekende informatie.
Nadenken en uitleg kunnen duidelijk maken dat hetgeen begrepen
moet worden volgt uit reeds aanwezige kennis, er mee te rijmen is, of
juist niet. Begrijpen houdt verband met aanwezige kennis.
Informatie die begrepen moet worden kan onjuistheden bevatten.
Het kan om die reden, maar ook om andere redenen, onbegrijpelijk
zijn. Iets kan onbegrijpelijk zijn omdat kennis en begrip die nodig zijn
voor het gewenste begrip ontbreken. Het kan ook onbegrijpelijk zijn
doordat hetgeen begrepen moet worden in strijd is met een deel van
wat al bekend en begrepen is. Zowel hetgeen begrepen moet worden
als hetgeen al bekend en begrepen is kunnen onjuistheden bevatten.
Pogingen om nieuwe informatie te begrijpen toetsen dus tegelijkertijd
de reeds aanwezige kennis en begrip.
Deze specificatie maakt “begrip” toetsbaar. Mensen kunnen door
mentaal onderzoek van logische verbanden tussen stukken kennis
nagaan of ze iets begrijpen of correct begrijpen.
Het gevoelsmatige karakter van begrijpen kan worden verklaard
als het resultaat van een onderbewuste toets op logisch verbanden
met aanwezige kennis. Onbegrijpelijkheid kan wijzen op het ontbreken van benodigde informatie, misvattingen, en op gebrekkige
mentale capaciteiten.
Begrip van een verschijnsel vereist kennis en begrip in termen
waarvan het verschijnsel begrepen (uitgelegd) kan worden. In
sommige gevallen zijn die kennis en begrip onvoldoende. Soms moet
de kennis worden aangevuld, en zijn de aangevulde kennis en begrip
45

En van analyse en onderzoek. Zie volgende paragrafen.
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voldoende. Maar soms is de benodigde informatie niet beschikbaar.
Nergens. Een belangrijk voorbeeld van deze situatie is dat van het
gedrag van specifieke personen. De eigenschappen van specifieke
personen zijn op zijn best vaag bekend. (In belangrijke gevallen moet
gevreesd worden voor misinformatie, dus onjuiste informatie). Begin
21ste eeuw is er nog geen deugdelijk onderbouwde systematische
manier om mensen te beschrijven. Dit is een serieus probleem omdat
de eigenschappen van politici (inclusief hogere ambtenaren) voor de
meeste andere mensen niet voorstelbaar zijn.46 Interpretatie van hun
gedrag in termen van omstandigheden en een algemeen, in specifieke
gevallen vrijwel altijd onjuist, mensbeeld, garandeert onjuiste
redeneringen en conclusies. Media en literatuur, en confrontatie
daarvan met de geschiedenis, laten zien dat de menselijke “kennis”
over dit onderwerp voornamelijk uit onjuiste illusies bestaat, en/of
dat mensen met hun kennis niet consistent weten om te gaan. Latere
paragrafen van dit boek geven tal van voorbeelden.
Om (grote!) risico’s te beperken dienen redeneringen waarin
gedrag van mensen een rol speelt uit te gaan van feiten over mensen,
en niet van hypotheses. Vermeden moet worden om feiten weg te
redeneren met behulp van hypotheses waarvan bewezen is dat ze
onjuist of irrelevant zijn. ♦

46

“Voorstelbaar”= wat ligt binnen de grenzen van wat mensen kennen (en
als reëel in plaats van fantasie of onmogelijk beschouwen) en daaruit kunnen
afleiden. Mogelijk kan de werkelijkheid van politici en hoge ambtenaren zelfs
niet gerijmd worden met wat hen bekend is of mogelijk lijkt.
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35. Bewijs en bewijzen.
VD bewijs. 0.1 een feit of redenering waaruit de juistheid van een bewering
onweerlegbaar blijkt
MW proof. 1 a: the cogency of evidence that compels acceptance by the mind of a
truth or a fact b: the process or an instance of establishing the validity of a
statement esp. by derivation from other statements in accordance with principles of
reasoning 3: something that induces certainty or establishes validity
MW cogency. 1: having the power to compel or constrain 2 a: appealing forcibly to
the mind or reason.
PhAZ preuve.
 Sens ordinaire. Élément matériel ou démonstration permettant d'établir
l'existence d'un phénomène ou la validité d'une thèse.
 Justice. Ensemble des éléments qui établissent la culpabilité; en ce sens, la
preuve se distingue de la simple présomption.
 Science et épistémologie. Procédure au moyen de laquelle on établit qu'une
proposition ou un résultat sont vrais.
 Terme voisin: vérification
 [Gerelateerd:] certitude, connaissance, déduction, expérience, vérité

De definitie van de taal, uiteindelijk in termen van wat iedere
taalgebruiker kan waarnemen, is de vaste en enige bodem voor het
bepalen van wat waar, onwaar, of onbeslisbaar is (genoemd kan
worden). Het is de taal, de definitie van de taal, die bepaalt wat een
uitspraak betekent, en wat er wel en niet uit afgeleid kan worden. 47
Een bewering bewijzen wil zeggen: laten zien dat de bewering
afgeleid kan worden uit uitspraken die ofwel waar zijn, of in een
gegeven kader expliciet worden verondersteld waar te zijn. Het
laatste gebeurt bijvoorbeeld bij “Als…, dan…” beweringen.
Deze definitie komt overeen met de definitie van bewijzen in de
wiskunde. Daar worden “Als…, dan…” beweringen geconstrueerd en
bewezen. Wat in de wiskunde onder “Gegeven” wordt vermeld, is
gelijk aan wat volgt op “Als” in een “Als…, dan…” bewering.
Een bewijs is het geheel bestaande uit “Gegeven” en afleiding; met
de te bewijzen bewering als conclusie. De activiteit bewijzen bestaat
dus als het ware uit twee delen: het zoeken van de benodigde
informatie en/of aannames (A), en het construeren van een
redenering die laat zien dat hetgeen bewezen moet worden (B) daar
inderdaad uit volgt. Belangrijk deel van het bewijzen bestaat dus uit
het vinden van de benodigde informatie of aannames.

47

Wat niet wil zeggen dat er geen twijfelgevallen zijn. De taal is niet precies,
en de menselijke capaciteiten zijn beperkt. Het is dus mogelijk niet altijd een
kwestie van precies twee mogelijkheden: wel of niet.
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Net als de begrippen redenering en afleiding heeft het begrip
bewijs in beginsel uitsluitend betrekking op het verband tussen de
uitgangspunten (A) en de conclusie (B), en niet op de uitgangspunten.
Als wordt gezegd dat iets bewezen is wordt stilzwijgend aangenomen
dat de uitgangspunten bekend, waar, en/of onomstreden zijn.
Een bewijs hoeft geen “juridisch bewijs” te zijn. Dat wil zeggen:
een bewijs hoeft niet geldig te zijn als bewijs in een rechtszaak. In de
rechtspraak worden aan bewijzen andere voorwaarden gesteld dan
door het gezonde verstand.48 De voorwaarden betreffen onder andere
de manier waarop bewijzen, of delen daarvan, verkregen zijn.
Bovendien kan het Openbaar Ministerie (OM) tekort schieten, en
fouten maken waardoor bewijzen incompleet of juridisch ontoelaatbaar zijn. Ook rechters kunnen tekort schieten en fouten maken.
Rechters stellen verder nooit of vrijwel nooit onschuld vast. Om deze
redenen en vanwege de vereisten van risicomanagement is het dwaas
en riskant om mensen als onschuldig te beschouwen tenzij hun schuld
door een rechter (op zijn best na jaren) bewezen is verklaard. ♦

48

Dat er niet zozeer meer voorwaarden worden gesteld blijkt uit meerdere
onterechte veroordelingen.
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36. Informatie, kennis en analyse.
VD informatie. 0.1 alles wat als bericht, als overdracht van kennis iets of iem. bereikt
0.2 inlichting 0.3 het zich verschaffen van kennis of inzicht
VD kennis. 0.3 wat men door studie of oefening geleerd heeft
VD analyse. 0.1 de ontleding in bestanddelen ter nadere beschouwing
MW information. 1: the communication or reception of knowledge or intelligence 2 a
(1): knowledge obtained from investigation, study, or instruction (2): intelligence,
news (3): facts, data
MW knowledge. 2 a (1): the fact or condition of knowing something with familiarity
gained through experience or association (2): acquaintance with or understanding of
a science, art, or technique b (1): the fact or condition of being aware of something
(2): the range of one’s information or understanding c: the circumstance or condition
of apprehending truth or fact through reasoning d: the fact or condition of having
information or of being learned 4 a: the sum of what is known: the body of truth,
information, and principles acquired by mankind
MW analysis. 4 a: an examination of a complex, its elements, and their relations
("Information" ontbreekt als ingang in PhAZ).
PhAZ connaissance.
 Sens ordinaire et philosophique. Activité par laquelle l'homme prend acte des
données de l'expérience et cherche à les comprendre ou à les expliquer.
 Termes voisins: certitude, savoir, science
 Terme opposé: ignorance
 [Gerelateerd:] analytique (philosophie), empirisme, expérience, innéisme,
positivisme, raison, vérité
PhAZ analyse
 Logique et mathématiques. 1. Chez les Grecs: méthode par laquelle on
démontre une proposition en remontant de proche en proche jusqu'à une
proposition déjà connue dont la première dépend. 2. Au XIIe siècle: procédé de
mise en équations de grandeurs inconnues avec des grandeurs connues, afin de
déterminer les premières (algèbre). 3. Aujourd'hui : étude des relations de
dépendance entre diverses grandeurs (calcul infinitésimal, combinatoire...).
 Science (chimie). Décomposition d'un tout en ses éléments.
 Philosophie de la connaissance. Méthode de connaissance conçue soit sur le
modèle algébrique de la résolution (Descartes), soit sur le modèle physique de
la décomposition (l'empirisme, Hume, Condillac...).
 Psychanalyse. Nom donné à la cure analytique.
 Terme voisin: décomposition.
 Terme opposé: synthèse.

De begrippen informatie en kennis zijn in dit boek van groot
belang. Het verschil in betekenis van informatie en kennis is dat
nauwelijks. Maar bij het schrijven van dit boek heb ik gemerkt dat ik
onbewust onderscheid maak. Ook al kon ik dat onderscheid
aanvankelijk niet omschrijven. Omdat dit boek bedoeld is om te
verhelderen doe ik een poging om de begrippen en het verschil
ertussen iets preciezer te omschrijven dan de woordenboeken.
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“Informatie” kan worden beschouwd als een bewering of een
verzameling beweringen van feitelijke aard. Informatie zegt ergens
iets over. Onder “kennis” wordt verstaan: iets dat iemand weet. Dat is
niet hetzelfde als: informatie die iemand heeft. Ook al lijkt het wel op
elkaar. Informatie is een abstract en algemeen begrip, en staat los van
mensen. Kennis bestaat niet los van mensen. Je kunt over informatie
beschikken die niet tot je kennis behoort.
Het begrip kennis omvat in het bijzonder ook georganiseerde en
verwerkte informatie. Informatie kan georganiseerd worden op basis,
en ten behoeve, van begrip. In het bijzonder door te ordenen naar
kenmerken, en door verbanden te leggen. En ook door kaf en koren te
scheiden.49 Ook georganiseerde informatie kan informatie genoemd
worden. Maar het organiseren is mensenwerk. Samengevatte informatie of kennis, en conclusies uit informatie of kennis, kunnen ook
informatie genoemd worden. Maar ze zijn duidelijk van bijzondere
aard. Begrippen als deze, die zonder mensen niet kunnen bestaan,
zullen hier om die reden onder “kennis” worden gerangschikt.
In dit boek betreft het begrip analyse informatie en kennis. Het
wordt opgevat in de zin van definitie 4a van Merriam-Webster.
Analyse is vaak onderdeel van reflectie. Dat wil zeggen: van
nadenken gericht op het vaststellen van verbanden of op begrijpen.
Reflectie bestaat vooral uit het stellen van vragen, en het zoeken naar
antwoorden. In het bijzonder door analyse en het opzoeken van
benodigde aanvullende informatie. Reflectie mag worden opgevat als
technische en systematische vorm van nadenken.
Analyse kan worden gezien als de naam van de activiteiten gericht
op het begrijpelijk maken van informatie. Vaak blijkt daarbij dat
informatie, om te worden begrepen, of om te controleren of ze goed
begrepen wordt, aangevuld moet worden. Soms is de benodigde
aanvullende informatie in boeken beschikbaar, of op het internet of
elders; soms is (nieuw) onderzoek nodig. Het zoeken naar benodigde
aanvullende informatie is het kenmerkende van onderzoek.
Onder andere de bespreking van de begrippen “verklaren” en
“oorzaak” laat zien dat een analyse meer of minder diepgang kan
hebben, en, samenhangend daarmee, meer of minder betrouwbaar is.
Een voorbeeld van het resultaat van een veelvoorkomend type
oppervlakkige analyse is dat van de vervanging van een ondeugdelijke politicus door een soortgenoot. Dus door een andere ondeugdelijke politicus. De betreffende “analyse” kijkt niet verder dan de
oppervlakte. Rutte of Trump of wie dan ook is slecht en moet daarom
49

D.w.z. wat relevant is in gegeven verband van wat irrelevant of minder
relevant is.
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worden vervangen. Zonder op te merken dat stelsels waarin personen
als Rutte een topfunctie kunnen krijgen zeer ernstige fouten moeten
hebben. Dat er zolang die fouten niet zijn gevonden en gecorrigeerd
geen enkele garantie is op iets beters, en wel kans op erger.
Vervanging door een soortgelijk persoon is geen oplossing van het
onderliggende probleem. De illusie “alles is beter dan dit” heeft in de
geschiedenis al meerdere malen rampzalige gevolgen gehad.
Voorkomen moet worden dat lieden als Rutte en Trump aan de
macht kunnen komen, en dat ze onherstelbare en onvergoedbare
schade kunnen aanrichten.
De definities van verklaren en bewijzen laten zien, dat verklaren
en bewijzen het zoeken omvatten van benodigde informatie, A, en het
zoeken (bedenken) van een redenering die het verlangde, B, oplevert.
Analyse is een hulpmiddel bij het zoeken. De verzamelde informatie A
moet aan een eis voldoen. B moet er uit afgeleid kunnen worden. Er
moet worden nagegaan of de informatie aan die eis voldoet, of wat er
eventueel aan schort. Soms laat de gevonden informatie zien dat
hetgeen bewezen of verklaard moet worden, dus B, onjuist is.
Misschien moet B veel of weinig worden veranderd tot B’, en kan B’,
die niet met B te rijmen is, wèl worden bewezen of verklaard. ♦
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37. Onderzoek.
VD onderzoek. 0.1 het onderzoeken van iets
VD onderzoeken. 0.1 nauwkeurig nazien 0.2 proberen iets beter te leren kennen, om
er een beter inzicht in te krijgen
MW research. 1: careful or diligent search 2: studious inquiry or examination; esp:
investigation or experimentation aimed at the discovery and interpretation of facts,
revision of accepted theories or laws in the light of new facts, or practical application of such new or revised theories or laws 3: the collecting of information about
a particular subject
(Recherche ontbreekt in PhAZ).

Redeneren en analyse gaan uit van reeds beschikbare informatie
of kennis. Ze gaan vooral na wat deze informatie en kennis
betekenen. Als redeneren en analyse nieuwe kennis lijken te produceren is dat alleen maar schijn. De nieuwe kennis lag in logische zin
besloten in de reeds beschikbare informatie of kennis.
Onderzoek is gedefinieerd als elke activiteit die is gericht op het
vinden van informatie of kennis die in een vooraf gegeven verband
nuttig is, en niet logisch besloten lijkt te liggen in reeds beschikbare
informatie of kennis.50 Het ontdekken, door analyse, van tegenstrijdigheden in beschikbare informatie, bijvoorbeeld bestaande uit
feitenmateriaal en rapporten, kan aanleiding zijn voor onderzoek.
Wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat is gericht op het
verwerven van betrouwbare kennis, zo veel mogelijk integrerend,
samenvattend, verklarend, en voorspellend. Met betrouwbaar wordt
hier eigenlijk bedoeld: zo betrouwbaar mogelijk. Dat betekent dat
zoveel als mogelijk en nodig is wordt gecontroleerd en getoetst, en dat
zoveel mogelijk inzicht wordt gegeven in de manier waarop de kennis
is afgeleid of verworven. Het laatste houdt onder andere in dat het
proces van afleiding of verwerving gereproduceerd kan worden door
anderen.
Ten onrechte wordt soms gesuggereerd dat experimenten het
belangrijkste kenmerk zijn van wetenschappelijk onderzoek. Die
suggestie is onzin omdat experimenten niet meer zijn dan een middel.
Het doel bestaat uit betrouwbare kennis, zoveel mogelijk integrerend,
samenvattend, verklarend, en voorspellend. De begrippen onderzoek
en wetenschappelijk onderzoek laten in feite in het midden welke
(onderzoek) methoden worden gebruikt. Onderzoek omvat als regel
50

Wat niet wil zeggen dat er geen overbodig (quasi-) onderzoek plaatsvindt.
Zoals naar verschijnselen die bekend of voorspelbaar zijn, terwijl falsificatie
niet verwacht kan worden, en er geen reden is om aan te nemen dat er iets
echt nieuws ontdekt kan worden. Er is onderzoek dat plaatsvindt omdat er
een budget is, omdat er financieel belanghebbenden zijn, enzovoorts.
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analyses van bekende en nieuwe kennis, en pogingen om feitenkennis
te verzamelen die ontbreekt, maar voor het gewenste begrip, en/of
voor de gewenste controle, of een soortgelijke reden, nodig is.
Kennis kan meer of minder betrouwbaar zijn. Op grond van de
ervaring is het raadzaam om niets als zeker of vaststaand te
beschouwen. Al was het maar omdat mensen zich meestal niet bewust
zijn van de aannames die ze onbewust maken. Dus nog afgezien van
fouten. En ook voor fouten kan pas worden gecorrigeerd nadat ze zijn
ontdekt.
Wetenschappelijke kennis is eerst en vooral betrouwbare kennis.
Er is ook onbetrouwbare kennis. Zoals quasi-kennis die geheel of
gedeeltelijk afhangt van quasi-informatie over zaken die niet
algemeen waarneembaar zijn. Zoals elfjes, engelen, en esoterische
kennis. Degenen die zich hiermee bezighouden streven niet op een
steekhoudende manier naar betrouwbaarheid. De bron van de kennis
is onhelder, controle en reproduceerbaarheid worden niet nagestreefd,
enzovoorts. Onbetrouwbare kennis wordt doorgaans geloofd. De
“gelovigen” aanvaarden. Ze hebben geen behoefte aan controle. Ze
weten gewoon dat het zo is. “Moeilijke” vragen stellen ze niet, of
worden beantwoord met drogredenen. Van sommige dingen wordt
aangenomen dat ze alleen worden gezien door mensen met een
bijzondere gave, of door mensen die onder een bepaald gesternte zijn
geboren.
Er zijn ook onbetrouwbare “wetenschappen”. Die dus geen wetenschappen zijn in de hier gedefinieerde zin. Economie, geschiedenis en
recht zijn belangrijke voorbeelden. Zie voor bewijs de volgende
paragrafen, en boek 2 van Governed by lies.
Over het verschil tussen analyse en onderzoek kan nog het volgende worden gezegd. Bij een analyse is het onderwerp relatief goed
omschreven. Het onderwerp is al enigszins bekend. Men wil het vooral
beter begrijpen. De nadruk ligt op het nadenken (“mentaal onderzoek”). Bij onderzoek ligt de nadruk op het zoeken naar informatie
die nodig is om iets te kunnen beschrijven, verklaren en begrijpen.
Soms is er in het begin van een onderzoek onvoldoende informatie om
de onderzoekvraag nauwkeurig te kunnen omschrijven. Welke
informatie precies nodig is moet duidelijk worden door nadenken
tijdens het zoeken en verzamelen. Bij onderzoek is de kans relatief
groot dat het nadenken en de nieuwe informatie ertoe leiden dat het
oorspronkelijke (mentale) kader moet worden herzien.
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Analyse en onderzoek verschillen dus. Maar er is ook overlap. In
veel gevallen zijn beide begrippen van toepassing. Governed by lies
geeft tal van voorbeelden.
Niet alles dat analyse of onderzoek wordt genoemd, is deugdelijk.
Niet elke analyse, en niet elk onderzoek, levert betrouwbare kennis
op. Belangrijke voorbeelden van ondeugdelijke analyse en ondeugdelijk onderzoek zijn te vinden in de rapporten van de parlementaire
onderzoekscommissies FCIC (in de VS) en De Wit (Nederland) naar de
oorzaken van de hypothekencrisis. Zowel voor het verklaren van de
crisis, als voor het vinden van voldoende maatregelen om herhaling te
voorkomen stellen ze onvoldoende vragen, en zijn ze te snel tevreden.
Ze houden informatie die wezenlijk is voor begrip en verbetering
buiten beeld. Daardoor zijn zowel hun beschrijvingen als verklaringen
ondeugdelijk. De commissies hebben het belangrijkste deel van de
beschikbare historische informatie, met name over de activiteiten van
de financieel toezichthouders en over het affordable housing beleid
van de federale VS regering, buiten beschouwing gelaten.
Medewerkers van verantwoordelijke organisaties zijn alleen bij
uitzondering gehoord. Die van toezichthouders in het geheel niet. De
onderzoekers hadden geen onderzoekskwalificaties. Controleerbare
uitspraken van ondervraagden zijn niet gecontroleerd. Conceptrapporten zijn niet opengesteld voor commentaar. Concepten en
commentaar zijn dus ook niet openbaar besproken. (Er was geen
sprake van “samen redeneren”). De rapporten geven een onjuist beeld
van de oorzaken. In feite stimuleerden overheden, inclusief parlementen, roekeloos gedrag. Als overheden en toezichthouders hun plicht
hadden gedaan, dan zou de crisis niet zijn opgetreden.51
Tal van voorbeelden in Governed by lies laten zien dat weglating
van informatie en niet-bespreking van deelvraagstukken de meest
voorkomende en belangrijkste fout is van officiële onderzoeken en
van andere vormen van geschiedvervalsing. De fout leidt tot onjuiste
conclusies en tot het ontbreken van essentiële aanbevelingen.52 Dit
type fout wordt dermate systematisch gemaakt dat toeval kan
worden uitgesloten. Het doel kan alleen zijn: politici en overheden zo
veel mogelijk buiten schot houden.

Zie voor onderbouwing en details Wellinks meineed en boek 2 van
Governed by lies.
52
En tot een wezenlijk onjuist beeld van geschiedenis en de hoofdpersonen
daarin. Het beeld is veel te rooskleurig en optimistisch.
51

- 91 van 263 -

Het voor u liggende boek staat vol redeneringen en analyses, maar
het is geen onderzoeksverslag.53 Het wil betrouwbaar begrip
bijbrengen. Het gebruikt alleen bestaande kennis. Het stelt geen
vragen waarvoor nieuw onderzoek nodig is. Het pretendeert niet iets
echt nieuws te brengen. Het wil wel de meest relevante bekende
informatie over de besproken onderwerpen in één consistent kader
presenteren. ♦

53

Wellicht met uitzondering van de paragraaf over de mensheid in evolutieperspectief. Die was bedoeld ter controle, maar verschaft bovendien
aanvullende informatie.
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38. Wetenschap.
VD wetenschap. 0.1 het systematisch geordende geheel van het weten en van de
regels waarmee verdere kennis verkregen kan worden 0.2 het weten omtrent, de
kennis, de bekendheid met iets
VD inzicht. 0.1 kijk op het wezen van iets, intellectuele beheersing van een
samenhang
MW science. 2 a : a department of systematized knowledge as an object of study
3 a : knowledge or a system of knowledge covering general truths or the operation
of general laws esp. as obtained and tested through scientific method b : such
knowledge or such a system of knowledge concerned with the physical world and its
phenomena
PhAZ science
 Sens large. Synonyme de savoir en général, et même d'habileté technique (ex.:
on dira d'un militaire qu'il a la science des armes).
 Chez les Grecs. Connaissance à la fois éminente (c'est un savoir supérieur),
universelle (elle s'oppose aux opinions particulières) et théorique (elle diffère
des savoir-faire pratiques): la philosophie est cette science suprême.
 Chez les Modernes. Connaissance scientifique positive (la science expérimentale), qui repose sur des critères précis de vérification permettant une
objectivité des résultats.
 Termes voisins: connaissance, savoir
 Termes opposés: ignorance, opinion, superstition
 [Gerelateerd:] certitude, comprendre, expérience, expérimentation, expliquer,
falsifiabilité, interpréter, positivisme, preuve, psychologie, raison, sociologie

Hier wordt onder wetenschap verstaan: het geheel van betrouwbare, integrerende, samenvattende, verklarende, en voorspellende
kennis, en de activiteiten die er op gericht zijn zulke kennis te
verwerven.
Het betrouwbare betekent dat iedereen e.e.a. moet kunnen toetsen
of controleren, en in orde bevinden. Betrouwbaarheid vereist eerst en
vooral consistentie met alle reeds bekende betrouwbare kennis.
Tegenstrijdige beweringen kunnen nooit allemaal juist zijn. De
toetsingsmogelijkheden moeten daarom worden gemaximaliseerd.
Openheid voor vragen en opmerkingen, en openbare discussie, zijn
dus voorwaarden voor betrouwbaarheid. Die openheid en openbaarheid zijn er momenteel niet. Zie hiervoor verder de paragraaf
wetenschapsbeoefening.
Het samenvattende wil onder andere zeggen dat de kennis niet
slechts een specifiek verschijnsel betreft, maar een verzameling
verschijnselen met gemeenschappelijke kenmerken. Zoals elektriciteit,
inflatie, en oorlog. Het samenvattende vereist mede dat onderscheid
wordt gemaakt tussen hoofdzaken en bijzaken.
Het verklarende houdt onder andere in dat verbanden zichtbaar
worden gemaakt tussen verschijnselen die met elkaar verband
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houden, en dat zoveel mogelijk gerelateerde verschijnselen onder één
noemer (bijvoorbeeld een “theorie”) gebracht worden.
“Wetenschap” duidt zowel kennis als activiteiten aan. In dit boek
zal voor de activiteiten meestal het woord wetenschapsbeoefening
worden gebruikt.
Ik zal spreken van quasi-wetenschap wanneer ten minste een deel
van de kennis of activiteiten op een bepaald gebied ten onrechte als
wetenschappelijk wordt voorgesteld, maar niet betrouwbaar is, of
niet deugdelijk integreert of verklaart. Voor de onderwerpen van dit
boek zijn economie, geschiedenis en recht belangrijke voorbeelden
van quasi-wetenschappen. Voor geschiedenis zal dit verderop worden
toegelicht. Voor andere vakgebieden wordt verwezen naar deel B van
boek 2 van Governed by lies.
In dit verband is het belangrijk om te beseffen dat het vermengen
van betrouwbare en onbetrouwbare kennis onbetrouwbare kennis
oplevert. En quasi-experts.
Soms wordt beweerd en gedaan alsof kennis alleen betrouwbaar is
als ze gebaseerd is op experimenten. Voor deze bewering ontbreekt
elke onderbouwing. Het is waar dat sommige experimenten reproduceerbaar zijn, en dat reproduceerbaarheid betrouwbaarheid vergroot.
Maar er is meestal een groot verschil tussen reproduceerbaar in
theorie en in werkelijkheid. En betrouwbaarheid kan ook op heel
andere manieren worden aangetoond.
Het is niet zo vreemd dat er geen onderbouwing is voor de eis van
experimenten. Ook experimenten zijn immers afhankelijk van
menselijke waarnemingen. Alle wetenschappen nemen aan dat
betrouwbaar waarnemen mogelijk is, en dat het mogelijk is om met
analyse en andere informatie betrouwbare kennis uit waarnemingen
te destilleren. Voor veel wetenschappen zijn waarnemingen van de
gegeven werkelijkheid voldoende, en zijn er geen experimenten nodig.
Experimenten zijn niet noodzakelijk; maar controleerbaarheid is
dat wel. Maar onder controleerbaar valt ook alles dat logisch uit
waarnemingen geconcludeerd kan worden. Als dat niet zo zou zijn,
dan waren ook experimenten nutteloos.
Het belangrijkste voorbeeld van een wetenschap die het stelt
zonder experimenten is zonder twijfel de wiskunde.
Belangrijke voorbeelden van samenvattende kennis zijn
“natuurwetten” en (wetenschappelijke) theorieën. Natuurwetten
kunnen worden beschouwd als onderdeel van theorieën. Ze zullen
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verder niet apart worden genoemd. Theorieën zijn bedoeld om zo
groot mogelijke klassen van verschijnselen onder één noemer (de
theorie) te brengen. In bijna alle wetenschappen wordt geprobeerd
theorieën te ontwikkelen. Er wordt dan verondersteld, dat alle
verschijnselen in de betreffende klasse uit de gezochte theorie afgeleid
kunnen worden. Deze veronderstelling is echter niet meer dan een
onbewezen hypothese. Er zijn vele natuurwetenschappelijke theorieën, maar van allemaal is bekend dat het onvolkomen benaderingen
zijn. Geen ervan wordt als definitief en onverbeterbaar gezien.
Vergeet niet dat het begrip “theorie” door mensen is bedacht. Het is
volkomen onduidelijk waarom er überhaupt een verklarende of
samenvattende theorie van wat dan ook zou bestaan.
Er is zelfs bekend dat de hypothese van het bestaan van samenvattende theorieën in zijn algemeenheid onjuist is. Een (bewezen)
onvolledigheidsstelling van Gödel zegt namelijk dat er bij elke theorie
voor de oneindige verzameling natuurlijke getallen beweringen over
natuurlijke getallen bestaan waarvan de juistheid of onjuistheid niet
met de theorie kan worden bewezen. Er is dus geen theorie van de
natuurlijke getallen in de zin die men zich zou wensen. Aangezien
vrijwel alle wetenschappelijke theorieën gebruik maken van
natuurlijke getallen, wordt de betekenis van het begrip theorie
hierdoor op zijn minst gerelativeerd. De stelling van Gödel suggereert
dat niet gehoopt kan worden dat er een theorie is die alles verklaart,
mogelijk zelfs niet alles op een deelterrein. Het is dus zeer de vraag of
theorieën het definitieve resultaat van wetenschapsbeoefening
kunnen zijn.
Overigens suggereert ook wat eerder is gezegd over taal, in het
bijzonder de noodzaak die te definiëren, en de (vermoedelijke)
onmogelijkheid om dat 100% precies te doen,54 dat theorieën geen
uiteindelijke verklaring kunnen geven. Een theorie zou namelijk ook
de ondubbelzinnige definitie moeten omvatten van alle woorden en
uitdrukkingen die er in worden gebruikt. Een theorie is een communicatie-uiting. Hij is onvermijdelijk behept met alle beperkingen
daarvan. Nog afgezien van de logische moeilijkheid dat een
definitieve theorie ook zichzelf moet verklaren.
Er is anno 2020 veel betrouwbare kennis. “Betrouwbaar” in de zin
van voldoende betrouwbaar. Maar er zijn zeer belangrijke lacunes op
het gebied van de kennis van de gevolgen van allerhande wetenschappelijke en technologische “verworvenheden”. Bijvoorbeeld van
54

Precies= ? Het zou in ieder geval moeten betekenen dat onjuiste
interpretatie is uitgesloten, in elk geval, dus ook in onvoorzienbare en
onvoorstelbare gevallen.
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de gevolgen van allerhande chemische stoffen voor mens en milieu.
Denk aan plastics. Ook de kennis van risico’s en van de beheersing
van risico’s is zo goed als afwezig. Als mensenlevens tellen, dan is het
beheer van risico’s van laboratoria als die in Wuhan onaanvaardbaar,
en dienen ze onmiddellijk te worden gesloten.
En in de vele wetenschappen die zich direct of indirect met
politiek en openbaar bestuur bezighouden is het functioneren van
politici en de organisaties van het openbaar bestuur een blinde vlek
van enorme omvang. Een ondubbelzinnige indicator van de
achterlijke toestand is het feit, dat Weber (1864-1920) in moderne
leerboeken nog steeds als relevant wordt gepresenteerd. Terwijl
Weber nooit heeft gewerkt in een overheidsorganisatie van zijn eigen
tijd, laat staan in één van 150 jaar later, die zo’n 100 maal groter zijn.
♦

- 96 van 263 -

39. Wetenschapsbeoefening.
“Wetenschapsbeoefening” is hier gedefinieerd als de activiteit die
gericht is op het verkrijgen van betrouwbare, integrerende, samenvattende, verklarende, en voorspellende kennis. 55
“Wetenschap” en “wetenschapsbeoefening” zijn voorbeelden van
idealistische begrippen. Ze hoeven geen tegenhanger in de werkelijkheid te hebben. Maar geschiktere woorden zijn er niet. Al kan een
voorvoegsel als “quasi-” helpen om misverstanden te voorkomen.
Zowel onderzoekers als media hebben belang bij de illusie dat de
werkelijkheid beantwoordt aan het ideaal. De wetenschapsbeoefening
is namelijk vrijwel volledig afhankelijk van subsidies. De subsidies
zijn voornamelijk afkomstig uit belastingen. Wetenschapsbeoefenaren hebben er daarom belang bij dat subsidiegevers en
belastingbetalers een zo positief mogelijk beeld hebben van de wetenschapsbeoefening. Ook de media hebben belang bij een positief beeld
van de wetenschapsbeoefening. Ze hebben artikelen, interviews en
dergelijke nodig om hun bladzijden en zendtijd te vullen. Om dat te
kunnen rechtvaardigen is het gewenst dat lezers, luisteraars en kijkers
vertrouwen hebben in de deskundigheid van degenen die door de
media als deskundig worden gepresenteerd.
Deze paragraaf is in dit boek opgenomen omdat veel mensen zich
illusies maken over de wetenschapsbeoefening, en omdat een
geïdealiseerde voorstelling onjuist is, en zeer schadelijk voor de
samenleving. Terwijl er tegelijkertijd grote behoefte is aan een
wetenschap die zich ten dienste stelt aan het overleven van de
mensheid. Correctie van de wetenschapsbeoefening is van
overlevingsbelang.
Deugdelijke wetenschapsbeoefening is er ongetwijfeld. Maar in
zijn algemeenheid kan niet op wetenschapsbeoefenaren worden
vertrouwd. Vooral omdat ze financieel afhankelijk zijn van
overheden en bovengeschikten, en onderwerpen van overlevingsbelang (om die reden) links laten liggen.56 Vrijheid van wetenschapsbeoefening en persvrijheid zijn natuurlijk prachtig. Maar die vrijheid
betekent ook vrijheid om onderwerpen te negeren. U kunt er niet van
uitgaan dat de vrijheid wordt gebruikt ten bate van de mensheid. In
feite betekent de vrijheid dat wetenschapsbeoefenaren en media
55

Het woord heeft geen eenvoudige tegenhanger in het Engels. “Scientific
research” komt in de buurt. Maar “science” is vooral geassocieerd met
natuurwetenschappen. Het Frans heeft “recherche”. Maar dat is niet geheel
equivalent.
56
En zelfs levensgevaarlijke laboratoria zoals die in Wuhan willen
handhaven.
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maatschappelijk belangrijke vragen en misstanden ongestraft, of
liever: tegen beloning, negeren. Er is veel belangrijks waar u niets van
hoort.57 Onder meer de betrokken sociale, politieke en rechtswetenschappen laten volkomen verstek gaan waar het gaat om onderzoek
naar het functioneren van openbaar bestuur en politiek, en van
hiërarchische organisaties in het algemeen. Dit negeren kan hoogstens
ten dele worden verklaard uit onwetendheid of gebrek aan besef van
het belang van deze onderwerpen. Getuige bijvoorbeeld de poging om
publicatie te verhinderen van het artikel van Van der Vliet c.s. over
de zaak Spijkers.58 In de wetenschap is een uitzondering geen bevestiging van een “regel”. Een uitzondering laat zien dat de “regel” geen
regel is. Een uitzondering laat zien dat de ”regel” geen betrouwbare
kennis belichaamt, maar doodeenvoudig onjuist is.
Selectieve onvolledigheid kan resulteren in een onjuist en
misleidend beeld. Waar het gaat om het functioneren van openbaar
bestuur, politiek, en hiërarchische organisaties wordt juist het minst
verantwoordbare deel buiten beeld gehouden. Wat wel getoond wordt
is daardoor automatisch te rooskleurig.
Het verzwijgen en negeren van hoofdzaken door media en
wetenschappers is voor iedereen gemakkelijk te zien aan de discussie
over klimaatbeleid. De discussie, inclusief de adviezen van “vooraanstaande” wetenschappers, betreffen zonder uitzondering de te nemen
specifieke maatregelen en het tempo waarin die uitgevoerd moeten
worden. Dit terwijl het structurele falen van de politieke stelsels
zelden zo duidelijk is geweest als op dit gebied. Er is al vanaf uiterlijk
1990 gewaarschuwd. De indringendheid en onderbouwing van de
waarschuwingen hadden niet beter gekund. Toch hebben alle
regeringen op aarde meer dan 30 (dertig!) jaar lang volstrekt
onvoldoende actie ondernomen. Desondanks zwijgen wetenschappers
en media over het (dis)functioneren van de politiek-juridische stelsels.
Er is geen spoor van discussie over verbetering, laat staan correctie,
van die stelsels.
De oorsprong van dit boek is gelegen in de afwezigheid van
publicaties die een betrouwbaar beeld geven van het interne functioneren van hiërarchische organisaties in het openbaar bestuur. Met
eigen ogen heb ik gezien dat dit functioneren niet alleen afwijkt van
idealen, maar in het algemeen onverdedigbaar is. Jarenlang heb ik
Voor voorbeelden zie Governed by lies.
Zie Advocatie.nl 11/3/08. Het werd geweigerd door het Nederlands
Juristenblad. Het artikel is uiteindelijk gepubliceerd in Openbaar bestuur,
maart 2008, met S. van Oest als auteur.
57
58
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gezocht naar publicaties die een betrouwbaar beeld geven van dit
soort organisaties, en van het gedrag van hun management. Vergeefs.
De betreffende wetenschappen laten volledig verstek gaan. Al is nog
zo duidelijk dat fundamentele gebreken van het openbaar bestuur
grote schadelijke gevolgen hebben. Het lijkt er dus op dat de wetenschapsbeoefenaren hun persoonlijk belang voorrang geven boven het
maatschappelijke belang.59 Ze stemmen hun werkzaamheden niet af
op de noden van de mensheid.60 Er wordt niets gedaan om de blinde
vlekken weg te werken. Wetenschappers zwijgen wanneer onintegere
en incompetente parlementaire onderzoekscommissies geschiedvervalsing plegen. Ze zwijgen als cruciale lessen niet geleerd worden.
Wetenschapsbeoefenaren geven ten onrechte hoog op over hun
interne kwaliteitscontrolestelsel. Dat stelsel kan onder bepaalde
voorwaarden werken. Maar het kan ook dienen voor belangenbehartiging, en voor het verhinderen van verbetering. Het is bovendien
alleen van toepassing op tijdschriftartikelen. Niet op leerboeken, en
niet op het stelsel als zodanig. Controle is mede van belang om
effecten van blinde vlekken en groupthink te ondervangen. Voor de
rechtspraak is al eeuwen geleden geconcludeerd dat vermeend
onjuiste beslissingen ter eventuele correctie aan een hogere rechter
voorgelegd moeten kunnen worden. Zo’n mogelijkheid wordt in de
wetenschapsbeoefening niet geboden.
Voor leerboeken is er geen of geen deugdelijk stelsel voor
kwaliteitscontrole. Leerboeken kunnen niet voor betrouwbaar worden
gehouden. Zelfs niet als ze zijn geschreven door professoren.
Kwaliteitscontrole vindt hoogstens plaats door uitgevers en “de
markt”. Voor het melden en corrigeren van fouten is er geen
controleerbare, deugdelijke procedure. Foutmelding hoeft niet tot
reactie of correctie te leiden. Leerboeken zijn van het grootste belang,
omdat ze een groot deel van de bevolking bereiken, en levenslang
effect hebben. In feite dragen leerboeken op gebieden als geschiedenis, politiek, en openbaar bestuur bij aan het voortbestaan van een
onjuist en misleidend beeld van de werkelijkheid. Ze dragen bij aan
het voortbestaan van de illusie dat de werkelijkheid grotendeels
beantwoordt aan de idealen. Ze verhinderen of bemoeilijken het
redeneren over verbetering. Iedereen kan gemakkelijk nagaan dat de
leerboeken geen aanvaardbare verklaring geven van affaires als die
van Spijkers en Van Buitenen, en van de toeslagenaffaire. Er is niets
59

Dat de overheid het maatschappelijk belang vertolkt is een onhoudbare en
zelfs onlogische stelling. Zie het laatste deel van dit boek.
60
De klimaatwetenschappers van de IPCC zijn of waren een halve uitzondering. Hun rapport van 2021 getuigt van schadelijke politieke invloed. Het
rapport zwijgt bijvoorbeeld over uitstoot per land, en de ontwikkeling
daarvan als functie van de tijd.
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dat ook maar op een acceptabele verklaring lijkt. De organisaties van
wetenschapsbeoefenaren, inclusief de Akademies van wetenschappen,
doen er het zwijgen toe. Een bezorgd burger kan niets beginnen,
althans niet met geloofwaardige hoop op succes. Zowel de politiek als
de wetenschapsbeoefenaren hebben belang bij een onjuiste,
rooskleurige voorstelling van zaken. Althans op korte termijn.
Akademies van wetenschappen spannen zich in om meer geld voor
de wetenschapsbeoefening binnen te halen. Verder houden ze zich
koest. Ze laten niet van zich horen als vooraanstaande personen
publiekelijk onzin verkondigen die bedreigend is voor het welzijn van
velen, en in strijd met betrouwbare wetenschappelijke kennis. De
idioot mocht eens in de regering komen! De Akademies doen dus ook
geen pogingen om de genoemde lacunes op te vullen. Ze stellen
ondeugdelijke parlementaire onderzoeken niet als ondeugdelijk aan
de kaak. Ze ondernemen niets tegen ondeugdelijke en misleidende
leerboeken.
Media vergroten het probleem. Door te pas en te onpas “deskundigen” te laten horen plaatsen ze de wetenschapsbeoefening op een
voetstuk. Lessen worden niet geleerd. Zo werd in de financiële crisis
van 2007-2008 geconcludeerd dat de economische quasi-wetenschap
en de “financieel deskundigen” in de jaren 1995-2008 volkomen
hadden gefaald. Binnen een jaar was dat vergeten. Lieden waarvan
de ondeskundigheid overtuigend bewezen was, werden opnieuw als
deskundigen aan het woord gelaten, alsof er nooit een crisis was
geweest. ♦
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40. Wiskunde en filosofie.
VD wiskunde. 0.1 de wetenschap die zich met de eigenschappen van grootheden als
zelfstandige gegevens bezighoudt
VD filosofie. 0.2 wijsgerig stelsel 0.3 gedachtegang die aan iets ten grondslag ligt
VD wijsbegeerte. 0.1 wetenschap die zich er op toelegt het wezen van alle dingen en
de beginselen die aan het gehele zijn ten grondslag liggen te leren kennen
MW mathematics. 1: the science of numbers and their operations, interrelations,
combinations, generalizations, and abstractions and of space configurations and
their structure, measurement, transformations, and generalizations
MW philosophy. 1c: a discipline comprising as its core logic, aesthetics, ethics,
metaphysics, and epistemology 2 b: a search for general understanding of values
and reality by chiefly speculative rather than observational means c: an analysis of
the grounds and of concepts expressing fundamental beliefs
PhAZ mathématiques. Sens ordinaire. Ensemble des sciences hypothéticodéductives (qui partent d'hypothèses pour en déduire des conséquences) ayant pour
objet le nombre, la quantité, l'étendue et l'ordre.
PhAZ geeft geen definitie van filosofie. Het dichtstbij een definitie komt: la
philosophie est d'abord un discours d'un certain type : le discours rationnel, qui
cherche à répondre par des arguments à un problème explicitement posé.

Wiskunde en filosoferen zijn redeneervakken. Ze bestuderen niet
de wereld die met de zintuigen waargenomen kan worden.
De woordenboekdefinities laten te wensen over. VD definieert
wiskunde onduidelijk, en naar het schijnt erg ruim. MW noemt een
vals dilemma: “speculative rather than observational”. Dit dilemma is
vals omdat redeneren weliswaar niet observational is, maar evenmin
speculatief hoeft te zijn. De MW definitie van mathematics is te
specifiek en beperkt. Wiskunde gaat over veel meer dan getallen en
ruimtelijke grootheden. En vager dan “abstractions” kan moeilijk.
Wiskunde redeneert op basis van kunstmatige begrippen, en over
verzamelingen expliciet vermelde gegevens. Het gebruikt bij het
redeneren uitsluitend de definities en de vermelde gegevens. Het
probeert zo sterk mogelijke “Als…, dan…” beweringen te bewijzen.
Waarin “zo sterk mogelijk” betekent: met zo min mogelijk aannames
zoveel mogelijk resultaat. Deze beweringen tezamen kunnen als
definitie van wiskunde worden opgevat.
Wiskundige theorieën worden gedefinieerd door axioma’s. Dat zijn
aannames die binnen de theorie als waar worden beschouwd.
Wiskundige theorieën zijn kunstmatige constructies, ook al vertonen
ze soms gelijkenis met delen van de werkelijkheid. Als er relevante
gelijkenis is, dan wordt een theorie wel model genoemd. Omgekeerd
wordt de werkelijkheid soms zodanig geconstrueerd dat ze zo goed
mogelijk overeenstemt met een wiskundige theorie. Bijvoorbeeld bij
- 101 van 263 -

bouwactiviteiten. De bedoeling is dan om zo veel mogelijk gebruik te
kunnen maken van resultaten van de wiskunde.
Filosoferen kan worden gedefinieerd als het onderzoeken van
premissen en implicaties van kennis en meningen met louter mentale
middelen. Meningen spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in de
ethiek. Filosofie hoeft volgens deze definitie niet gericht te zijn op
betrouwbare, integrerende, samenvattende, verklarende, en
voorspellende kennis. Maar het kan wel.
Filosofie omvat zeer uiteenlopende activiteiten. Niet alles dat
filosofie genoemd wordt voldoet aan de definitie. Sommige filosofie
kan wetenschap genoemd worden, andere niet. Wetenschap vereist
betrouwbaarheid en open discussie. Sommige delen van de filosofie
zijn echter verdeeld in scholen en stromingen. Op gelijke vragen
geven die verschillende antwoorden. Zonder ze te bewijzen. De
betreffende antwoorden zijn niet betrouwbaar. Het zal niet verbazen
dat tussen scholen en stromingen vaak niet open wordt gecommuniceerd. Tenslotte doen filosofen net als economen, historici en
juristen erg hun best om geen twijfels op te roepen over de huidige
politieke orde. Door te zwijgen suggererend dat daar vanuit
filosofisch oogpunt niks van belang op aan te merken valt.
Ethiek wordt als tak van de filosofie beschouwd. Echter, anno
2020 bevatte geen van de mij bekende leerboeken ethiek betrouwbare
kennis. De mij bekende literatuur doet alsof vanuit wetenschappelijk
oogpunt alle stromingen even goed, juist of legitiem zijn, en
tegengestelden probleemloos naast elkaar kunnen bestaan.
Onontkoombare conclusies over bijvoorbeeld het ontbreken van
legitimatie van wetten en het politieke stelsel worden echter
verzwegen. ♦
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41. (In)stabiliteit.
VD stabiel. 0.1 vast van evenwicht 0.2 niet aan veranderingen onderhevig
VD instabiel. 0.1 niet stabiel, zonder evenwicht
MW stable. 1 a: firmly established: fixed, steadfast b: not changing or fluctuating
3 a (1): placed so as to resist forces tending to cause motion or change of motion
(2) designed so as to develop forces that restore the original condition when
disturbed from a condition of equilibrium or steady motion
MW unstable. Not stable: not firm or fixed: not constant: as c: lacking steadiness: apt
to move, sway or fall d (1) liable to change or alteration

Een systeem heet stabiel als het na een voldoende kleine storing
uit eigen beweging terugkeert in zijn oorspronkelijke toestand. Het
“uit eigen beweging” betekent ook: zonder ingrijpen van buitenaf.61
Een systeem is instabiel als er tenminste één type storing is dat het
systeem verder uit evenwicht brengt ongeacht de grootte van de
verstoring. In instabiele systemen kunnen kleine oorzaken grote
gevolgen hebben. N.B. “Groot” kan ook “extreem groot” betekenen.
De vorm van de voorvork van een fiets maakt rechtdoor rijden
stabiel. De wielen van een auto staan niet “recht”. Ze hebben een
oriëntatie die rechtdoor rijden stabiel maakt. De oriëntatie en de
vorm van de vleugels van een vliegtuig maken rechtdoor vliegen
stabiel.
Evenwichten in concurrentieverhoudingen tussen bedrijven en
staten zijn instabiel voor meerdere typen storingen. Dat komt onder
meer doordat klanten een gegeven product het liefst zo goedkoop
mogelijk kopen. Veranderingen van valutakoersen en transport- en
loonkosten kunnen een relatief goedkoop land tot relatief duur land
maken, en omgekeerd. Kopers kunnen massaal voor een ander land
gaan kiezen. Dat kan economische opkomst en ondergang betekenen.
Hierdoor zijn hele bedrijfstakken uit provincies en landen verdwenen,
en zijn ze elders ontstaan of gegroeid.
Meerderheidsbesluitvorming is instabiel. Een klein aantal
stemmen kan van een minderheid een meerderheid te maken, en
omgekeerd. Vandaar de onevenredig grote macht die soms aan kleine
minderheden wordt gegeven om aan een meerderheid te komen.
In combinatie met meerderheidsbesluitvorming is coalitievorming
instabiel. In de regel zijn er meerdere verschillende coalities die met

61

Waarschuwing. Het Engelse woord “stable” wordt vaak gebruikt in de
betekenis van constant, onveranderlijk. Waar in het Nederlands constant of
stationair gebruikt wordt, en zelden stabiel. Onder andere in de voorgeschiedenis van de hypothekencrisis kan deze dubbelzinnigheid onmogelijk
een positieve rol hebben gespeeld.
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een parlementaire meerderheid corresponderen. Onbeduidende
verschijnselen kunnen wezenlijk andere coalities veroorzaken.62
Grote macht van functionarissen maakt systemen waarin
functionarissen vaak veranderen (extra) instabiel. Hoe meer macht,
en hoe korter aan de macht, hoe instabieler. Het gaat hierbij niet
alleen om formele macht, maar vooral om machtsgebruik. Dus om
wat er met de macht wordt gedaan. Vervanging van een zeer klein
aantal machtige personen kan tot zeer grote veranderingen leiden. Er
zijn talloze voorbeelden. Belangrijke zijn: de opvolging van Rabin
door Netanyahu (1995/6) en die van Trump door Biden (2021). Dit
soort veranderingen brengt voor iedereen aanzienlijke materiële en
immateriële kosten met zich mee, en baten voor hoogstens een deel
van de bevolking.
Een belangrijke praktische vuistregel is: als je een belangrijk
systeem niet goed kent, verander het dan hoogstens marginaal of
incrementeel (= met kleine beetjes tegelijk). Met de nadruk op
“hoogstens”. Waarbij het “marginale” wordt bepaald door het
systeem. Het CO2 gehalte van de aardatmosfeer zou volgens deze
regel niet meer dan 10% mogen veranderen. Anno 2020 is het al ruim
30% groter dan het eeuwenlang geweest is.
De vuistregel mag niet als garantie voor veiligheid worden gezien.
De regel is hoogstens bruikbaar voor stabiele systemen. Voor een
systeem als het klimaat, waarvan de stabiliteit twijfelachtig is 63 en
verandering onmetelijke gevolgen heeft, verbiedt risicomanagement
elke verandering.64 In ieder geval totdat betrouwbare kennis is
verkregen over de stabiliteit van het systeem, en de gevolgen en
beheersbaarheid van veranderingen. ♦

62
63
64

De kiezers hebben hierover niets te vertellen.
Het verschijnsel ijstijden suggereert instabiliteit.
Voor “risicomanagement” zie de gelijknamige paragraaf, § 86.
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42. Oorzaak.
VD oorzaak. 0.1 omstandigheid die noodzakelijk en voldoende is om een zeker
gevolg te hebben
MW cause. 1 a : a reason for an action or condition b : something that brings about
an effect or a result c : a person or thing that is the occasion of an action or state ;
esp : an agent that brings something about d : sufficient reason
PhAZ causalité. Philosophie. Principe en vertu duquel un phénomène donné est
rattaché à un autre qui est perçu comme en étant la condition.
PhAZ cause. Sens ordinaires. 1. Ce qui produit un effet. 2. Ce qui constitue
l'antécédent constant d'un phénomène. 3. principe explicatif ; raison ou motif (ex. La
cause d’un échec)

Een oorzaak is “voldoende” voor een verschijnsel als het optreden
van de oorzaak tot het verschijnsel leidt. Een oorzaak is “noodzakelijk” voor een verschijnsel als optreden van het verschijnsel
betekent dat die oorzaak er aan vooraf is gegaan. Een noodzakelijke
oorzaak hoeft echter geen voldoende oorzaak te zijn; en niet elke
voldoende oorzaak is noodzakelijk. Er kunnen meerdere voldoende
oorzaken zijn, die ieder afzonderlijk voldoende zijn, en geen van alle
noodzakelijk.
De definitie van VD lijkt meer te eisen dan het spraakgebruik (en
onder andere MW). In de praktijk wordt het “noodzakelijk” vrijwel
nooit aangetoond. Het “voldoende” wordt vaak alleen verondersteld.
MW en PhAZ eisen “voldoende”. De filosofische definitie van
causalité zou kunnen betekenen dat een omstandigheid noodzakelijk
(voorwaardelijk) moet zijn om oorzaak genoemd te mogen worden.
Maar dat had dan wel wat duidelijker gezegd kunnen worden.
Als je herhaling van een verschijnsel wilt voorkomen, dan is het
noodzakelijk om alle voldoende oorzaken op te sporen. Dat wil
zeggen: alle oorzaken die voldoende zijn.
Oorzaken hebben oorzaken. Het begrip “oorzaak” is dus
meerduidig. De woordenboeken vertellen niet welke oorzaak in de
reeks oorzaken bedoeld wordt. Of welke oorzaken, meervoud, want
het komt maar weinig voor dat verschijnselen of oorzaken slechts één
oorzaak (kunnen) hebben. De woordenboeken lijken zich niet bewust
van enige dubbelzinnigheid.
Een belangrijk vraagstuk van samenleven is dat van het voorkomen van herhaling van door mensen veroorzaakte catastrofes. Als
zich een catastrofe heeft voorgedaan, dan wordt er meestal onderzoek
gedaan naar de oorzaken. Als dat gedaan wordt om herhaling te
voorkomen, dan moet gezocht worden naar alle veranderbare
oorzaken. Hoogstens dan kan herhaling worden voorkomen.
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Onderzoek dat niet aantoont dat het alle veranderbare oorzaken heeft
opgespoord is onvoldoende. Het laat onvoldoende zien wat er gedaan
moet worden om herhaling te voorkomen. Het schept onterechte
illusies.
Natuurwetten en algemene menselijke tekortkomingen zijn
voorbeelden van onveranderbare oorzaken. Wetten, taken en
bevoegdheden van organisaties, voorwaarden voor bepaalde
activiteiten, en selectiemethoden, zijn voorbeelden van veranderbare
oorzaken. Ze zijn vrijwel altijd op zijn minst deel van de oorzaken van
ellende.
Iedereen die rapporteert over oorzaken zou duidelijk moeten
maken hoe hij “oorzaak” definieert, en waarom. Uitgelegd moet
worden waarom hoe met de meerduidigheid van oorzaken wordt
omgegaan. Ik ken geen enkel boek of onderzoeksverslag dat dit doet.
De volgende voorbeelden zijn bedoeld ter illustratie van de
praktische betekenis van de gemaakte opmerkingen.
Winstbejag van banken was noch noodzakelijk voor de hypothekencrisis, noch voldoende. Winstbejag is er altijd en overal, crises
zijn dat niet. Alleen in samenhang met specifieke producten en
diensten en ondeugdelijk risicomanagement was het voldoende. En
het was alleen voldoende als er geen organisaties zouden zijn die tot
taak hebben toezicht op banken te houden, en voor financiële
stabiliteit te zorgen. Die organisaties waren er wel. Roekeloos
overheidsbeleid en ondeugdelijk toezicht waren (en zijn) zowel
voldoende als noodzakelijk. Winstbejag is geen veranderbare oorzaak.
Winstbejag is een algemeen menselijke eigenschap; het is de basis van
vrijwel iedere economische activiteit. Roekeloos overheidsbeleid en
ondeugdelijk toezicht kunnen daarentegen wèl worden voorkomen.
Namelijk door wetgeving die dwingt tot verantwoordelijk
functioneren. Bijvoorbeeld door onprofessioneel handelen te
straffen.65
Iemand als Hitler was noodzakelijk voor het ontstaan van de
Tweede Wereldoorlog, maar niet voldoende.66 Wanbeleid van alle
grotere (andere) staten was niet voldoende als oorzaak, maar wel
noodzakelijk. Het bestaan van idioten kan niet voorkomen worden.
Wanbeleid en wanbestuur in ieder geval veel beter dan tot nu toe. In
feite is er geen deugdelijke selectie van politici en openbaar
65

De hypothekencrisis wordt uitgebreid beschreven en geanalyseerd in boek 2
van Governed by lies.
66
N.B. “Iemand als Hitler”: Hitler was niet noodzakelijk.
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bestuurders. Er is weinig of niets dat ze dwingt tot verantwoordelijk
functioneren. Daar kan door wetgeving veel aan worden gedaan.
“Oorzaak” is een kunstmatig begrip. In de mensenwereld gaan aan
gebeurtenissen altijd andere gebeurtenissen vooraf. Er is niets dat
geen oorzaak of oorzaken heeft in de zin van de definitie. Maar buiten
de wereld waarin we leven zou het anders kunnen zijn. Zo is er geen
grond voor de veronderstelling dat de reeks oorzaken, oorzaken van
oorzaken, oorzaken van oorzaken van oorzaken, enzovoorts, altijd
maar doorgaat. Er is al evenmin grond voor de veronderstelling dat
de reeks ergens ophoudt. Voor verschijnselen buiten onze menselijke
ervaringswereld is zelfs onduidelijk welke dingen een oorzaak hebben,
en of “alles” een oorzaak heeft. ♦
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43. Denken.
VD denken. het verstand gebruiken, zijn gewaarwordingen ordenen, een oordeel
vormen
MW think.
vt 1: to form or have in the mind 2: to have as an intention 3 a: to have as an opinion
b: to regard as: consider 4 a: to reflect on: ponder b: to determine by reflecting 5: to
call to mind: remember 6: to devise by thinking 7: to have an expectation 8 a: to
center one’s thoughts b: to form a mental picture 9: to subject to the processes of
logical thought
vi 1 a: to exercise the powers of judgment, conception, or inference b: to have in the
mind or call to mind a thought 2 a: to have the mind engaged in reflection: meditate
b: to consider the suitability 3: to have a view or opinion 4: to have concern 5: to
consider something likely
PhAZ pensée.
 Sens ordinaire et philosophique. Ensemble des phénomènes produits par
l'action de l'esprit. Employé dans un sens plus ou moins large, ce terme renvoie
tantôt à toutes les manifestations de la conscience, quelle que soit leur nature
(idées, sentiments, volontés...), tantôt aux seuls phénomènes de connaissance,
par apposition aux sentiments et aux volontés en particulier
 Termes voisins: conscience, intelligence, réflexion
 [Gerelateerd:] concept, idée, jugement, raison, représentation, sciences
cognitives
PhAZ conscience [in lopende tekst]. La conscience peut se définir comme la
connaissance qu'a l'homme de ses pensées, de ses sentiments et de ses actes. On
distingue généralement la conscience immédiate, qui renvoie à la simple présence
de l'homme à lui-même au moment où il pense, sent, agit..., et la conscience seconde
ou réfléchie, capacité de faire retour sur ses pensées ou actions et, du coup, de les
analyser, voire de les juger.
(“réflexion” ontbreekt in PhAZ).

De definities geven geen reden om aan denkvermogen veel
betekenis toe te kennen. Ze zijn rekbaar. Ze laten de mogelijkheid
open dat denken vrijwel niets voorstelt. Geen van de definities
definieert “denken” voldoende duidelijk om een maatstaf te
verschaffen waarmee je kunt zien hoe goed iemand kan denken. Het
is duidelijk dat een steen volgens de definities niet kan denken; maar
verder valt er maar weinig over denkvermogen te zeggen. Dit heeft
een goede reden. Wat we zeker weten is dat mensen gedachten
hebben. Over het proces dat gedachten voortbrengt weten we echter
vrijwel niets. Toch zou dat proces met “denken” moeten corresponderen. Onze eigen controle over het proces is zeer beperkt. Over de
kwaliteit van het proces weten we vrijwel niets. Met andere woorden:
over “denken” kunnen we ons vooralsnog beter geen illusies maken.
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De definities leggen ondertussen wel verband met oordeelsvorming. Dat wil zeggen: met het maken van keuzes. Ze leggen geen
verband met communicatie. Toch wordt praten doorgaans
beschouwd als blijk van denken. Ook al zegt zelfs een eindeloze
woordenvloed weinig over mentale capaciteiten.
Vanwege de gebrekkige staat van de kennis van de menselijke
mentale capaciteiten en de vele tekenen van de gebrekkigheid van die
capaciteiten lijkt het niet mogelijk om het begrip “denken” zodanig te
definiëren dat 1. het overlapt met het spraakgebruik; 2. de meeste
mensen kunnen denken en het (meestal) daadwerkelijk doen, en 3.
dat het deugdelijk is, de toets van enig nadenken kan doorstaan. Of
dat het in positieve zin substantieel verschilt van corresponderende
capaciteiten van dieren.
Denken zou gedefinieerd kunnen worden als het vermogen om uit
informatie en gedachten voor gegeven doeleinden betrouwbare
relevante gedachten te ontwikkelen. Het “betrouwbaar” betekent
onder meer: consistent met de taalafspraak en de beschikbare kennis.
Dit impliceert het vermogen om te redeneren en om inconsistenties te
vermijden en te elimineren. Het is duidelijk dat ook denken in de zin
van deze definitie rekbaar is. Maar ze sluit veel gedachten uit.
Uit hun waarnemingen van de huidige wereld concluderen de
meeste mensen dat de mens geweldige prestaties heeft geleverd en tot
vrijwel alles in staat is. Zelfs als deze conclusie terecht zou zijn, dan
blijft de vraag wat in die prestaties het aandeel is van menselijke
mentale capaciteiten, en wat het aandeel is van het optellen van
kennis en kunnen door middel van communicatie.67 Het beoordelen
van menselijke mentale capaciteiten wordt onder andere bemoeilijkt
door de immense hoeveelheid gemakkelijk verkrijgbare informatie, en
door de mogelijkheid om na te apen. Hoe kom je er achter wat iemand
heeft toegevoegd aan wat al bekend was, en wat hij of zij zelf kan?68
Dat we ons hiervan niet veel moeten voorstellen kan worden geconcludeerd uit waarnemingen van samenlevingen zonder schrift. Die
laten zien wat het menselijk denkvermogen oplevert als je alleen
mondeling kunt communiceren. Armzalige hutten en primitieve
wapens: dat is bijna alles.
Een andere bron van informatie is de meer dan 2500 jaar lange
geschiedenis van de wiskunde. Die is door Kline uitstekend

67

Communicatie kan worden gezien als mentale capaciteit. Maar communicatie vereist duidelijk geen groot denkvermogen, en getuigt daar ook niet
automatisch van. Zie verderop.
68
En hoe beschrijf je dat?
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beschreven.69 Als die geschiedenis één ding laat zien, dan is het dat de
ontwikkeling van de wiskunde tergend langzaam is verlopen. Dat zegt
veel, omdat de wiskunde geen moeilijke en kostbare experimenten
vereist. Al is de wiskunde ook weer niet “alleen maar” logica. De
wiskundige begrippen moeten worden bedacht, en blijken pas na
onderzoek en gebruik wel of niet handig en voor verbetering vatbaar.
Toch: wat millennia aan bedenktijd heeft gekost kan tegenwoordig
vrijwel allemaal op de middelbare school en in de eerste jaren van
universitaire opleidingen worden behandeld (voor geschikte
studenten). Het huidige aanzien van de wereld is dus zeer bedrieglijk.
Dat het ook tegenwoordig ondanks de zeer grote aantallen
wetenschapsbeoefenaren helemaal niet snel gaat, en dat nieuwe
kennis niet bij iedereen welkom is, blijkt uit het feit dat de bevindingen van Gödel uit 1931 bijna een eeuw later nog steeds niet zijn
verwerkt in het denken van de andere wetenschappen.
De lichaamsbouw en hersenen van verschillende diersoorten
verschillen. Minder tussen zoogdieren onderling, meer tussen
zoogdieren en bijvoorbeeld vissen; en nog meer tussen deze dieren en
bijvoorbeeld insecten. Wezenlijke verschillen tussen het functioneren
van het menselijk lichaam en dat van dieren zijn niet bekend. Veel
diersoorten hebben soortgelijke zenuwcellen en zenuwstelsels. Bij alle
diersoorten worden soortgelijke processen waargenomen. Tussen de
stelsels en processen van zoogdiersoorten zijn de verschillen gering.
Tussen die van zoogdieren en insecten groot. Er is echter geen reden
om alleen bij mensen van denken te spreken, en (andere) dieren alleen
instinct toe te kennen. Als onder instinct voorgeprogrammeerd
gedrag wordt verstaan, dan neemt de betekenis van instinct voor
gedrag toe naarmate men in het dierenrijk van hogere naar lagere
soorten gaat. Maar voor zover bekend worden denken en instinct in
één en hetzelfde stelsel belichaamd, en is onbekend wat het verband is
tussen denken en instinct enerzijds, en bouw en werking van het
zenuwstelsel anderzijds. Terwijl duidelijk is dat elk wezen dat vrij kan
bewegen in staat moet zijn om keuzes te maken. Het is al even
duidelijk dat het voor ieder levend wezen doelmatig is om zo snel
mogelijk, dus zonder bewust nadenken, op acuut gevaar te kunnen
reageren.
De tweede omschrijving van Van Dale, die met het ordenen, stemt
niet overeen met het taalgebruik en met de andere woordenboeken.
Denken en leren zijn verschillende dingen. Zelfs van veel denken hoef
Mathematical thought from ancient to modern times, Oxford University
Press, 1972, ISBN 0-19-506137-3.
69
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je niets te leren. Leren omvat organiseren (ordenen) en integreren van
nieuwe met reeds aanwezige kennis. Leren omvat ook het bruikbaar
maken van wat geleerd is. Het geleerde moet te voorschijn komen als
het nodig is. “Weten” betreft ongeorganiseerde kennis. Het verschilt
dus wezenlijk van begrijpen. Je kunt heel veel weten zonder iets te
begrijpen, en zonder iets geordend of geïntegreerd te hebben. Het
verschil lijkt op dat tussen woordenboeken en encyclopedieën aan de
ene kant, en leerboeken aan de andere. ♦
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44. Intelligentie.
VD intelligentie. 0.1 hoog verstandelijk vermogen
MW intelligence. a: having or indicating a high or satisfactory degree of mental
capacity b: revealing or reflecting good judgment or sound thought: skillful.
PhAZ Intelligence.
 Sens ordinaire et psychologique. Faculté de comprendre et d'innover.
 Terme voisin : entendement
 Terme opposé: bêtise

De definities verschillen dus aanzienlijk.
De definities gebruiken een pretentieuze en absolute terminologie:
“hoog”, “high or satisfactory”, “good judgment”, “comprendre” en
meer. Er worden geen beperkingen aangeduid. Zoals “soms”, of “een
zekere mate”.
Het begrip wordt besproken omdat intelligentie vaak als belangrijke eigenschap van personen wordt beschouwd, en in sommige
verbanden als de belangrijkste. Het wordt mede besproken omdat de
pretenties van de definities niet te rijmen zijn met de domheden die
aan de lopende band worden uitgekraamd en begaan door mensen die
voor intelligent doorgaan. Misschien zijn ze volgens sommige
definities inderdaad intelligent. Maar dat laat dan vooral zien dat het
begrip weinig zegt over verstandelijke vermogens.
Zoals ook elders in dit boek wordt opgemerkt is er geen breed
gedeelde en praktisch bruikbare wijze van karakterisering van
mensen. Het is zelfs onduidelijk wat de relevante dimensies van zo’n
karakterisering zouden kunnen zijn. Intelligentie is veel te meerduidig
en aanvechtbaar gedefinieerd om meer te kunnen zijn dan een primitieve en onbetrouwbare indicator. Voor het begrijpen en beoordelen
van wat er in de wereld gebeurt is het niettemin nuttig om een idee te
hebben van dimensies van mentale capaciteiten. Het volgende lijstje
noemt wat mogelijkheden.







Zelfkennis: betrouwbare (= door ervaring getoetste en correct
bevonden) kennis van eigen (mentale) capaciteiten. In het
bijzonder van de capaciteiten die hieronder worden opgesomd.
Leervermogen.
Weetgierigheid, nieuwsgierigheid, interesse. (Als motivatie en
motor voor inzet van het leervermogen). Uiteraard in toetsbare
zin.
Kennis, inclusief kennis van de relatieve betrouwbaarheid van de
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delen van die kennis, en kennis van de (onderlinge) consistentie
van de delen. In het bijzonder kennis die van belang is voor de
functies waarvoor iemand in aanmerking wil komen, of die
iemand vervult.
Het vermogen om te zien welke informatie voor een bepaalde
activiteit of vraagstuk van belang is.
Analytisch vermogen. Het vermogen om deugdelijke analyses te
maken. Waarbij “deugdelijk” is gedefinieerd door de kennis en
know how op het betreffende gebied, en door het doel van de
analyse.
Synthetisch vermogen. Synthese is het proces waarin verschillende stukken informatie zodanig worden gecombineerd dat er
een geheel ontstaat waarin de delen in een functioneel verband
zijn geplaatst. Het woord wordt ook gebruikt voor het resultaat
van zo'n proces. Synthetisch vermogen is het vermogen om kennis
zodanig te organiseren dat het resultaat meerwaarde heeft ten
opzichte van de verzameling losse stukken informatie. Aan
synthese gaat analyse vooraf. De analyse is noodzakelijk om de
relevante, te organiseren informatie, bij elkaar te zoeken, en de
verbanden te vinden. Analyse en synthese kunnen naadloos in
elkaar overgaan.
Een “theorie”, conclusies, en een verzameling aanbevelingen ter
voorkoming van herhaling van een ramp, zijn voorbeelden van
syntheses.
Het vermogen om nieuwe kennis deugdelijk en functioneel te
integreren met bestaande kennis. (Dit ligt in tussen leervermogen
en synthetisch vermogen. Leervermogen vereist relatief weinig
zelfstandige activiteit, synthetisch vermogen veel).
Oplossend vermogen, creativiteit. Het vermogen om vraagstukken of problemen op te lossen. Inclusief “praktische” problemen.
“Praktische” tussen aanhalingstekens omdat oplossing van
praktische problemen ook mentale capaciteiten vereist.
Onderzoekvermogen. Het vermogen om vragen te bedenken die
(in een gegeven verband) belangrijk zijn, en (door de bedenkersteller) beantwoord kunnen worden. Dit vereist onder andere
kennis van de betreffende vakgebieden, en kennis van de eigen
verstandelijke vermogens.
Integriteit. Dat wil zeggen: de mentale capaciteiten worden
ingezet in overeenstemming met de normen van de taalafspraak.
In het bijzonder met zelfrespect en respect voor anderen. Dus
betrouwbaar. Zonder valse pretenties.
Mentale onafhankelijkheid. Dit is het vermogen om alle onderwerpen gelijk, en integer, te behandelen. In het bijzonder onaf- 113 van 263 -

hankelijk van wensen of belangen van specifieke personen of
groepen personen. Dit omvat ook de bereidheid relevante informatie te presenteren en te gebruiken waar dat nodig is. Dus om
relevante informatie niet te negeren omdat het sommigen
onwelgevallig kan zijn.
Het gaat bij deze vermogens niet alleen om het in principe
aanwezig zijn, maar vooral om de kwaliteit en mate waarin ze worden
ingezet bij de uitvoering van taken die hun inzet vereisen.
De mentale capaciteiten van onderwijs volgende jongeren zijn in
ontwikkeling. Van de meeste capaciteiten lijkt in die levensfase alleen
een voorlopige schatting mogelijk.
De mentale capaciteiten van mensen die het onderwijs al een
aantal jaren hebben verlaten kunnen met prestaties aangetoond
worden. Aan de hand van die prestaties is zelfs een relatief grove
kwantificering mogelijk. ♦

- 114 van 263 -

45. Rede, redelijk en rationeel.
VD rede. 0.1 denkvermogen, oordeel 0.4 het begrips- en onderscheidingsvermogen
dat aan alle gezonde mensen eigen is 0.5 redelijkheid, billijkheid
VD rationaal. 0.1 rationeel [dit is alles]
VD rationeel. 0.1 d.m.v. de rede 0.2 doordacht
MW reason. 1 b: a rational ground or motive c: a sufficient ground of explanation or
of logical defense d: the fact that makes some fact intelligible 2 a (1): the power of
comprehending, inferring, or thinking esp. in orderly rational ways b: the sum of the
intellectual powers
MW reasonable. 1 a: being in accordance with reason 2 a: having the faculty of
reason b: possessing sound judgment
MW rational. 1 a: having reason or understanding b: relating to, based on, or
agreeable to reason
PhAZ raison.
 Sens ordinaires. 1. Faculté de connaître, de juger, de déterminer sa conduite.
2. Motif, cause. 3. Justification.
 Philosophie. 1, Faculté de combiner des jugements. 2. Faculté de bien juger.
3. Connaissance naturelle par opposition à la foi. 4. Principe d'explication,
cause. 5. Justification.
PhAZ raisonnable.
 Sens ordinaires et philosophiques. 1. Doué de raison. 2. Conforme au bon sens.
 Termes voisins: prudent, rationnel, sage
 Termes opposés: déraisonnable, irréfléchi
PhAZ rationnel.
 Sens ordinaires et philosophiques. 1. Fondé sur la raison, conforme à ses
exigences ou à ses principes. 2. Indépendant de l'expérience sensible.
 Termes voisins: logique, raisonnable, rigoureux
 Termes opposés: illogique, irrationnel
(Het gebruik van "raison" in de laatste twee definities lijkt moeilijk te rijmen met de
definitie van "raison").

De begrippen rede, redelijk en rationeel zijn kunstmatig. Ze
worden hier vooral genoemd om vragen te beantwoorden die
opgeroepen kunnen worden door hun weglating. De begrippen spelen
in dit boek een ondergeschikte rol.
Onder andere vanwege het circulaire karakter van de definities, en
het ontbreken van een minimum redeneervermogen, kan niet worden
vastgesteld of er in een bepaald geval sprake is van rede en rationaliteit in de zin van de aangehaalde woordenboeken. Het is kennelijk
moeilijk om een begrip “rede” te definiëren dat tegelijkertijd overlapt
met het begrip van het spraakgebruik, iets positiefs voorstelt,
werkelijk bij mensen aanwezig is, en enigszins consequent door ze
wordt gebruikt. Een begrip “rede” is voor dit boek onnodig. Om
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verwarring te voorkomen wordt bovendien gebruik van het woord
“redelijk” vermeden. Wel zal een enkele keer het begrip rationeel
worden gebruikt. Het bovenstaande laat zien dat het beter niet kan
worden gedefinieerd in termen van rede. Het wordt in dit boek vooral
of alleen gebruikt in de combinatie “rationeel gedrag”. Dat wordt
gedefinieerd als consistent beredeneerd gedrag. Beredeneerd op basis
van een gegeven situatie en gegeven doelen, en met inachtneming van
de randvoorwaarden en normen die van toepassing zijn. In samenhang hiermee kan rationaliseren worden gedefinieerd als: beschrijven
of interpreteren in termen van rationeel gedrag. Het komt in de
praktijk vaak neer op het bedenken van begrijpelijke of verdedigbare
redenen voor gegeven gedrag. Zonder dat gecontroleerd kan worden
of de genoemde redenen de werkelijke redenen zijn of waren. Ten
onrechte wordt vaak over het hoofd gezien dat gedrag mede door
gebrekkig begrip, gebrekkige informatie, incompetentie, en/of
onverdedigbare motieven ingegeven of veroorzaakt kan zijn.
Over het algemeen kunnen de functies van de begrippen rede,
redelijk en rationeel, en meer nog onredelijk en irrationeel, voldoende
worden vervuld door begrippen die samenhangen met de
communicatie- of taalafspraak. Zoals (in)consistentie, implicatie, en
gedeeld referentiekader. Het woord “irrationeel” wordt bijvoorbeeld
vaak gebruikt in geval van inconsistentie of een andere vorm van
strijdigheid met de taalafspraak. ♦
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46. Arrogantie.
VD arrogantie. 0.1 aanmatiging
MW arrogance. a feeling or an impression of superiority manifested in an
overbearing manner or presumptuous claims.

Met arrogantie wordt in dit boek bedoeld: in sociaal functioneren
meer pretenderen dan je kunt en doet. Het is het tegengestelde van
bescheidenheid. Bescheidenheid betekent: oppassen dat je niet meer
aanmatigt dan je kunt en doet. Bescheidenheid betekent dat je niet
méér pretendeert dan je weet dat je kunt op grond van deugdelijke
evaluatie van de ervaring en je overige kennis.
De woordenboekdefinities laten in het midden of arrogantie
woorden en/of daden aanduidt. Dus of arrogante praat voldoende is
om van arrogantie te kunnen spreken, of dat alleen van arrogantie
gesproken kan worden als er overeenkomstig valse pretenties
gehandeld wordt. Het “overbearing manner” is wat dit betreft
onvoldoende duidelijk. Woorden hoeven niet met daden te
corresponderen.
Helaas ontbreekt in het Nederlands een woord of begrip dat niet
zozeer een arrogantie houding aanduidt, als sociaal functioneren
overeenkomstig valse pretenties. Zo’n woord is vooral nuttig in
verband met functies met relatief veel bevoegdheden. Zoals
managementfuncties en hoge functies in het openbaar bestuur.
De huidige organisatie van de samenleving neemt aan dat alle
leidinggevende en bestuurlijke functies naar behoren kunnen worden
vervuld door mensen zoals ze zijn. Theoretisch is dat twijfelachtig, al
was het maar omdat aan kandidaten voor verkiezingen geen eisen op
het gebied van integriteit en competentie worden gesteld. Bovendien
bieden verkiezingen ook los daarvan geen enkele garantie. Praktisch
gezien is de aanname zonder meer onzin. De geschiedenis leert dat ze
volkomen onjuist is.70 Degenen die zulke functies vervullen pretenderen bijna altijd meer of veel meer dan ze werkelijk kunnen. (Ze zijn
om die reden niet integer). De kloof tussen vereiste en aanwezige
competenties is een risico voor alle betrokkenen. Vanwege de invloed
en macht van in het bijzonder politici is dat risico uitzonderlijk groot.
Deze opmerking is in overeenstemming met de onmeetbare
hoeveelheid ellende die mensen in de loop van de geschiedenis voor
elkaar (en voor andere levende wezens) hebben veroorzaakt.

70

Voorbeelden en analyses zijn te vinden in Governed by lies.
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Wat dacht u in dit verband van een minister-president die meer
dan tien jaar medeverantwoordelijk was voor grote ellende van vele
duizenden burgers? Die verantwoordelijk was voor de benoeming van
ministers die er hoofdverantwoordelijk voor waren (en dus incompetent)? Die jarenlang geen doeltreffende maatregelen nam of liet
nemen? Die geen geloofwaardige verklaring heeft gegeven of
betekenisvol excuus gemaakt, en/want zichzelf desondanks geschikt
en de beste vindt om zijn functie nogmaals voor vier jaar te
vervullen? En wat dacht u van een wereld van politici die dit niet op
een ondubbelzinnige manier afwijst, maar met zo’n persoon verder
werkt alsof die betrouwbaar en geschikt is?
In aanvulling op de paragraaf over denken laat de volgende
paragraaf zien waarom het idee van de mens als superieur wezen een
misvatting is. Van de ene kant is duidelijk dat mensen andere
capaciteiten hebben dan dieren, en sommige dingen beter kunnen.
Maar van de andere kant kan worden geconstateerd dat die capaciteiten tot nu toe onvoldoende waren om een menswaardige
samenleving te organiseren. Als althans het begrip “menswaardig”
niet in termen van de werkelijkheid maar bijvoorbeeld de communicatieafspraak gedefinieerd wordt (zoals het spraakgebruik
suggereert). Om maar te zwijgen van de vele andere gebreken die we
tot nu toe in dit boek zijn tegengekomen. Het idee van de mens als
superieur wezen is eerst en vooral een blijk van arrogantie en een
groot gebrek aan zelfkennis. ♦
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47. Menselijke mentale capaciteiten.
VD mens. 0.1 het hoogst ontwikkelde schepsel, dat zich door zijn rede en taal van de
dieren onderscheidt
MW man. 1 c: a bipedal primate mammal (Homo sapiens) that is anatomically related
to the great apes but distinguished esp. by notable development of the brain with a
resultant capacity for articulate speech and abstract reasoning, is usu. considered to
form a variable number of freely interbreeding races, and is the sole representative
of a natural family (Hominidae)
PhAZ homme.
 Sens ordinaires. 1. Représentant de l'espèce humaine, la plus evoluée de toutes
les espèces vivantes. 2. Être humain du genre masculin.
 Biologie. Mammifère primate, seul représentant de son espèce (hominidés)
dans le genre hominien (qui regroupe les australopithèques et les hominidés).
 Philosophie. Voir humanité
 [Gerelateerd:] animal, humanité, personne, politique, raison

Dit boek gaat over het samenleven van mensen. Om de samenleving te begrijpen en te verbeteren is kennis van de eigenschappen
van mensen noodzakelijk. Deze paragraaf bespreekt enkele van die
eigenschappen.
Om een betrouwbaar beeld van mensen te krijgen is het van
belang om te beseffen dat ons beeld van mens en mensheid gekleurd
kan zijn door selectieve waarneming, en om te proberen het effect
daarvan zoveel mogelijk te ondervangen.
Het bedoelde selectie-effect wordt veroorzaakt door gebrek aan
besef van de gevolgen van communicatie. Vooral schriftelijke
communicatie. Communicatie stelt mensen in staat om kennis aan
elkaar over te dragen. Binnen generaties, en van generatie op
generatie. Mensen kunnen daardoor samen doen wat mensen
afzonderlijk of met kleine groepjes onmogelijk kunnen. En aan dat
“samen doen” kunnen duizenden (!) generaties hebben deelgenomen.
Wat doorgaans over het hoofd wordt gezien, is dat de wereld die
we waarnemen niet veel zegt over de capaciteiten van individuele
mensen, en van “de mens” in het algemeen. Veel mensen vinden dat
“de mens” enorm veel heeft gepresteerd. Ze concluderen daaruit dat
de mens intelligent is, en wezenlijk beter dan alle andere wezens. De
redenering is ondoordacht. Ze schrijft aan individuen uit het heden
toe wat in feite door ontelbaar veel mensen bij stukjes en beetjes in de
loop van vele duizenden jaren tot stand is gebracht. Zonder schrift
zouden mensen niks tot stand hebben gebracht. Wat er ook aan
geweldige dingen gepresteerd mag zijn, het is op de eerste plaats te
danken aan communicatie. Niet aan geweldige mentale capaciteiten.
Niets van wat we zien is geheel in onze tijd tot stand gebracht. Het is
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alleen in onze tijd voltooid. Wat we zien is zonder uitzondering het
resultaat van het werk van duizenden generaties mensen.
Geen van de vermeende fantastische prestaties van “de mens”
verandert iets aan het feit, dat vrijwel geen enkel mens in staat is om
op eigen kracht de stelling van Pythagoras te bewijzen. Laat staan te
bedenken, of binnen een uur. Veel mensen zullen nu gaan uitleggen
waarom je dat ook niet hoeft te kunnen. Daar zijn mensen heel goed
in: in het uitleggen waarom ze iets niet hoeven te kunnen. Voor zover
zelfs eenvoudige wiskunde onnodig is voor overleving hebben ze
gelijk. Maar ze kunnen dan niet tegelijkertijd hoog opgeven van
menselijke mentale capaciteiten. Als die capaciteiten werkelijk groot
waren, dan zouden ze zich geen drukte maken over zo’n kinderlijk
eenvoudige stelling. Dan bewezen ze niet alleen de stelling van
Pythagoras maar ook die van Gödel op een zonnige zomernamiddag.
En dan zou ieder mens dat kunnen.
Menselijke mentale capaciteiten worden doorgaans alleen onderling vergeleken; of met die van dieren. Niemand doet moeite om
objectieve maatstaven voor menselijk capaciteiten te vinden, of die
capaciteiten te vergelijken met wat wenselijk of denkbaar is. Zoals het
kunnen spreken en lezen van alle menselijke talen. Een voorbeeld dat
bovendien laat zien dat zelfs de menselijke communicatieve vaardigheden zeer beperkt zijn. Het menselijk vermogen om zich voor te
stellen wat grote mentale capaciteiten werkelijk zouden kunnen
betekenen is duidelijk miniem.
Het is duidelijk dat mensen vrijwel niets van wat ze weten en
kunnen zelf hebben bedacht. Vrijwel alles is geleerd van anderen, of
nagedaan. Wat mensen weten en kunnen is de communicatieve optelsom van werk van ontelbaar velen uit heden en vooral verleden. Van
de levenden dragen maar zeer weinigen bij aan vergroting of
verbetering van het erfgoed.
Het idee dat menselijke mentale capaciteiten zeer beperkt zijn
wordt ondersteund door onze kennis van gemeenschappen zonder
schrift. Zowel uit de prehistorie als het heden. Mensen hadden
waarschijnlijk dezelfde mentale vermogens als tegenwoordig. 71 Maar
ze konden er veel minder mee, om niet te zeggen bijna niets. Er waren
heel veel tijd en heel veel mensen voor nodig om de kennis en kunde
te verzamelen en vast te leggen waar we tegenwoordig over kunnen
beschikken.
De beperktheid van de menselijke mentale capaciteiten blijkt uit
weinig zo duidelijk als uit de geschiedenis van de evolutie van de
71

Er is geen objectieve aanwijzing (“positive evidence”) voor het tegendeel.
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mens. In zijn algemeenheid verloopt de evolutie erg traag. In de
geschiedenis van het leven op aarde zijn mensachtigen een relatief
recente verschijning. De (biologische) verschillen tussen mensachtigen
en dieren kunnen bepaald niet groot genoemd worden. Honderdduizenden jaren lang heeft “de mens” hoogstens marginaal meer
gepresteerd dan sommige diersoorten.
Het is om deze redenen uitermate onaannemelijk dat mensen veel
grotere mentale capaciteiten hebben dan dieren. Er is gewoon
onvoldoende tijd geweest om grote verschillen te veroorzaken. Het is
bovendien uitermate onaannemelijk dat de mens zichzelf als soort,
biologisch, heeft kunnen aanpassen aan de wereld die hij de laatste
paar duizend jaar geschapen heeft. Het lijkt erg waarschijnlijk dat
dieren beter aan hun wereld aangepast zijn dan mensen aan de
hunne.
Onze kennis van heden en verleden laat met andere woorden zien
dat de geweldige prestaties van “de mens” onmogelijk toegeschreven
kunnen worden aan geweldige menselijke mentale capaciteiten. Ze
moeten vooral worden toegeschreven aan communicatie, en dan nog
vooral schriftelijke communicatie. Ze zijn te danken aan het (relatief
eenvoudige) vermogen om dingen op te schrijven, te bewaren en door
te geven. Het is een waarnemingsfeit dat de ontwikkeling van de
menselijke samenleving pas goed op gang is gekomen na de totstandkoming van het schrift. En het heeft ontzettend lang geduurd
voordat “de mens” een bruikbaar schrift had ontwikkeld.72
Niet alleen deze paragraaf, maar ook de rest van dit boek steunt
de hypothese van beperkte mentale capaciteiten van mensen. Niets in
dit boek is te rijmen met onbeperkte vermogens of enige vorm van
perfectie.
Na diverse gevallen van grootschalig overheidsfalen is gezegd dat
de menselijke maat uit het oog is verloren. Dat is een understatement.
Het geheel van de huidige organisatie van de samenleving gaat de
menselijke maat te boven, en verre. De organisatie van de samenleving is gebaseerd op onjuiste aannames. Waaronder de aanname
dat politici alles kunnen dat nodig is. Er is in het geheel geen rekening
gehouden met de beperktheid van menselijke capaciteiten. ♦

72

Dit relativeert de extra mentale capaciteiten gerepresenteerd door
communicatievermogen. Te meer omdat het schrift niet alleen aan dit extra
vermogen te danken is, maar mede aan het gezamenlijke gebruik dat er van
gemaakt is om een spreektaal te ontwikkelen.
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48. De mensheid in evolutieperspectief.
De jaartallen in deze paragraaf moeten met een schep zout worden
genomen. De volgorde is waarschijnlijk betrouwbaarder. De latere
jaartallen kunnen sterk plaatsafhankelijk zijn. De paragraaf is
gebaseerd op Engels en Franstalige wikipedia pagina’s over
geologische geschiedenis en prehistorie.
JG= jaar geleden.
4,5 miljard JG. Vorming van de planeet aarde.
4 miljard JG. Eerste ééncellige leven in de oceanen (prokaryoten).
3,5 miljard JG. Eerste fotosynthese.
2 miljard JG. Eerste ééncelligen met een celkern (eukaryoten).
1,5 miljard JG. Eerste meercelligen.
700 miljoen JG. Eerste dieren (in de oceanen).
500 miljoen JG. Eerste planten en dieren op het land.
380 miljoen JG. Eerste gewervelde landdieren.
230 miljoen JG. Eerste dinosaurussen.
65 miljoen JG. Dinosaurussen maken plaats voor zoogdieren. Begin
van de evolutie van primaten, die als belangrijk kenmerk hebben:
“handige handen”.
45 miljoen JG. Begin van de evolutie van aapachtige primaten.
2,5 miljoen JG. Eerste mensachtigen, met eerste, zeer eenvoudige,
stenen gereedschappen (nauwelijks bewerkt).
1,5 miljoen JG. De ontwikkelde stenen vuistbijl. Dit is het langst
gebruikte gereedschap in de geschiedenis van de mensheid.
400.000 JG. Beheersing van het vuur.
300.000 JG. Vroegste vertegenwoordigers van homo sapiens.
Aangetroffen in Afrika. In het Midden-Oosten pas ca. 120.000 JG; in
China ca. 110.000 JG; in Europa ca 45.000 JG.
ca. 110.000-ca. 12.000 JG. Laatste van een reeks ijstijden.
75.000 JG. Extreem grote uitbarsting van de Toba vulkaan op
Sumatra. Sommige onderzoekers vermoeden dat het aantal mensen
hierdoor tot ca. 15.000 werd verminderd.
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40.000 JG. Mensen maken speren van diergeweien. Ze maken
verblijven met dierenhuiden. Ze maken voorwerpen van klei, en
naainaalden uit diergewei. Ze maken versierselen (juwelen).
20.000 JG. Dorpen, van jagers-verzamelaars.
12.000 JG. Pijl en boog zijn wijd verbreid.
11.000 JG. In het Midden-Oosten beginnen mensen met akkerbouw en
veeteelt. Er komen gepolijste stenen gereedschappen. Aardewerk en
weven worden uitgevonden en ontwikkeld.
9000 JG. Mensen in zuidwest Europa maken gereedschappen van
koper.
5000 JG. Begin van het maken en verwerken van brons (= een
legering van koper en tin).
Ca. 4600 JG. Begin van de ontwikkeling van het schrift; in Mesopotamië en Egypte.
Vanaf ca. 4000 JG. Begin van het maken en verwerken van ijzer.
Vanaf ca. 3000 JG. Het alfabet wordt verspreid rond de Middellandse
Zee.
Kanttekeningen.
In de periode vanaf 5 miljoen JG zijn tussen de 10 en 100 soorten
mensachtigen waargenomen. Hun belangrijkste gemeenschappelijke
kenmerk is het rechtop lopen. En dus vrije handen. De soorten
worden aangeduid met de naam homo gevolgd door een soortnaam.
Bijvoorbeeld homo habilis. Ieder van de soorten heeft voldoende lang
bestaan om onder andere identificeerbare skeletresten achter te laten.
Naar het schijnt was ieder van de soorten gedurende zijn bestaan
relatief onveranderlijk. Hoe de soorten zijn ontstaan wordt in de
bestudeerde literatuur alleen globaal uitgelegd.
De soorten verschillen mede in volume en structuur van de
hersenen. Het volume neemt toe van omstreeks 600 cm3 bij homo
habilis tot ca. 1330 cm3 bij homo sapiens. De groei is niet ononderbroken. Het volume is maximaal bij homo neanderthalensis: 1550
cm3. Wat de evolutie van de structuur van de hersenen betreft kon ik
niet goed onderscheiden wat daarover aan feiten bekend is, en wat
wordt gedacht op grond van de huidige situatie of op grond van
redeneringen. Over de huidige situatie is relatief veel bekend door
vergelijking van menselijke hersenen met die van apen en andere
diersoorten.
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Het volume van sommige delen van de hersenen is aanzienlijk
sterker toegenomen dan dat van andere delen. De delen die verband
houden met spraak, besluitvorming en sociaal gedrag zijn relatief
sterk gegroeid. De postnatale ontwikkeling van de hersenen bij
mensen verschilt van die bij mensapen. Mensenkinderen zijn
daardoor beter in staat om taal en sociale vaardigheden te leren.
De hierboven geschetste geschiedenis van mensachtigen is alleen
voor de jaren na 300.000 JG die van homo sapiens.
Europa werd van 200.000-40.000 JG bevolkt door homo neanderthalensis. Vanaf ca. 45.000 JG door homo sapiens.
De periode van schriftelijke communicatie beslaat ongeveer een
miljoenste deel van de leeftijd van de aarde. Van de geschiedenis van
homo sapiens beslaat die periode minder dan 2 %. De mens heeft er
dus meer dan 295000 jaar over gedaan om talen en bijpassende
schriften te ontwikkelen.
Vergelijking van hierboven gegeven informatie met de huidige
wereld leert, dat de periode van schriftelijke communicatie zeer veel
meer heeft voortgebracht dan de zeer veel langere voorafgaande
periode. In de periode zonder schrift ging de ontwikkeling zeer veel
langzamer.
Er is geen informatie die laat zien dat homo sapiens in de
afgelopen 300.000 jaar meetbaar is veranderd.73 Je kunt daarom
concluderen dat niet zozeer mentale capaciteiten en spraakvermogen
de mens van andere dieren onderscheiden, maar het vermogen om
schriftelijk te communiceren.
Grote gevolgen kunnen kleine oorzaken hebben. Omdat de evolutie
van soorten heel langzaam verloopt is de aanname van wezenlijk veel
grotere mentale capaciteiten van de mens a priori onaannemelijk. Een
verklaring van de huidige situatie als optelsom van kleine bijdragen
van veel verschillende personen is veel waarschijnlijker.
Conclusie.
Uit de informatie die in deze paragraaf is gegeven volgt, dat het
zeer veel waarschijnlijker is dat de ontwikkelingen in de periode van
schriftelijke communicatie zijn bepaald door gebruik van het schrift
dan door grote intellectuele vermogens van homo sapiens. ♦
73

De bronnen geven bijvoorbeeld voor homo sapiens een hersenvolume
zonder op te merken dat dit sinds 300.000 JG is veranderd.
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49. Ziel.
VD ziel. 0.1 het wezen van het niet-stoffelijke van de mens
MW soul. 1: the immaterial essence, animating principle, or actuating cause of an
individual life 2 a: the spiritual principle embodied in human beings, or the universe
PhAZ âme.
 Biologie. Principe de vie, de croissance et de mouvement; principe organisateur
du vivant.
 Psychologie. Principe ou organe de la pensée.
 Religion. Principe spirituel, immatériel et éternel, de l'homme et, dans certaines
religions, de tous les vivants.
 Sens dérivé. Esprit qui anime quelque chose, au point de lui donner le pouvoir
d'exprimer la pensée, les sentiments, etc., ou de le faire ressembler à un être
vivant (particulièrement en esthétique).
 Terme voisin: esprit
 Termes opposés: corps, inertie
 [Gerelateerd :] animal, animisme, conscience, corps, éternité, pensée,
psychologie, réminiscence, substance, vie, vitalisme, vivant
PhAZ esprit.
 Sens ordinaire. Principe individuel de la pensée, par opposition au corps
 Théologie. Souffle ou principe divin
 Philosophie. 1. Opposé à la nature ou à la matière, principe immatériel,
considéré comme premier dans l'ordre de l'essence ou dans l'ordre de la
connaissance. 2. Chez Hegel: l'Esprit est le principe rationnel qui anime
l'histoire. L'Esprit absolu est l'Esprit parvenu à sa vérité ou encore à sa
réalisation absolue par la médiation de l'art, de la religion et de la philosophie.
 Termes voisins: âme, conscience, intelligence, pensée, raison
 Termes opposés: chair, corps, lettre, matière
 [Gerelateerd:] conscience, corps, sciences cognitives

Alle omschrijvingen lijken te veronderstellen dat een ziel of de ziel
bestaat (premisse!). Geen van de definities wijst op het hypothetische
karakter van “de ziel”.
Het begrip “ziel” is kunstmatig. Het wordt besproken omdat het
samenhangt met een raadsel dat mensen heeft bezig gehouden zolang
ze bestaan. Veel mensen vonden en vinden het belangrijk. Het
bestaan van het begrip “ziel” geeft inzicht in het menselijk denken en
het begrip daarvan.
Omdat een ziel (bij mijn weten) niet aanwijsbaar is en zelfs niet
waarneembaar, is de vraag waar het idee vandaan komt. Een essay
van Montaigne riep de volgende gedachten bij me op.74 Op de eerste
plaats enkele waarnemingen. Voor mijn gevoel is er geen enkel
verband tussen mijn waarnemen en denken aan de ene kant, en mijn
74

Helaas weet ik niet meer welk essay. Oorzaak van dat niet weten is dat de
hier weergegeven ideeën pas lang na de lezing bij me opkwamen.
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lichaam aan de andere kant. Ik neem weliswaar aan dat zo’n band
bestaat; maar waar die band uit bestaat is me een raadsel. Ik heb
geen idee hoe het mogelijk is dat ik een denkwereld heb die vast en
zeker voortkomt uit mijn lichaam (hersenen), zonder dat ik van die
band iets merk.
Dat neemt niet weg dat er wel degelijk waarnemingen zijn die een
verband suggereren. Als we slapen, dan slapen zowel lichaam als
bewustzijn. Als er iets met ons lichaam mis is, dan gaat ons denken zo
niet moeizamer, dan toch in ieder geval anders. Maar dat soort ervaringen is kennelijk onvoldoende om ons op andere gedachten te
brengen over de niet-lichamelijkheid van bewustzijn en denken.
Omdat we het gevoel hebben dat ons bewustzijn en denken los
staan van ons lichaam is het niet gek om te veronderstellen dat we
meer zijn dan ons lichaam. Dat er naast het lichaam ook een onzichtbare, “geestelijke” component is. Voor communicatiedoeleinden is het
handig om voor dat extra een woord te hebben: “ziel”.
Als wordt aangenomen dat de ziel los staat van het lichaam, en
daar niet onlosmakelijk aan vast zit, dan kan het idee opkomen dat
de ziel kan (voort)bestaan nadat het lichaam is verdwenen of
gestorven. Dat alleen het lichaam “stoffelijk” is, uit materie bestaat,
en de ziel niet.
De gedachte dat mensen een ziel hebben kan op deze manier
worden geïnterpreteerd als een poging om bepaalde ervaringen te
verklaren.
Een probleem met deze verklaring is de bewijsbaarheid. Er is geen
bewijs voor het bestaan van de ziel buiten het beschreven gevoel. Er
valt niks te zien, te horen of te meten. In het bijzonder niet na onze
dood.
Het onderliggende vraagstuk is dat we niet begrijpen hoe het komt
dat we het gevoel hebben dat ons bewustzijn en denken los staan van
ons lichaam. Het gevoel is reëel, dat is wel zeker. Uit het feit dat het
bestaan van een ziel zo breed geloofd werd en wordt valt op te maken
dat in ieder geval veel mensen wat dit betreft een soortgelijk gevoel
hebben. De vraag is waar dat gevoel in biologische termen vandaan
komt; hoe het ontstaat. Een ziel kan de ervaring verklaren, maar is
erg hypothetisch, en roept serieuze vragen op. Hoe komt het dat een
ziel alleen voor het gevoel bestaat, en verder niet waarneembaar is?
Als er een ziel is, waar komt dan de duidelijk bestaande koppeling
ziel-lichaam vandaan, en waaruit bestaat die?
Het zou makkelijker zijn als ontkenning van het bestaan van een
ziel niet zijn eigen vragen opriep. Want dat doet het wel. We
begrijpen immers niet hoe een levend lichaam aan zelfbewustzijn
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komt. Als we dat wel zouden begrijpen zou het een stuk makkelijker
zijn om het idee van een ziel als illusie te begraven. ♦
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50. Verschillen tussen mensen.
Mensen verschillen wat betreft verstandelijke en lichamelijke
vermogens, normen en waarden, zelfkennis, wilskracht, daadkracht,
arrogantie, volgzaamheid, beïnvloedbaarheid, en meer. Analyse van
belangrijke historische gebeurtenissen leert dat de verschillen van
groot belang zijn voor de mensheid en het samenleven. Vandaar deze
paragraaf.
Uiteraard weet iedereen dat mensen verschillen, en dat ze zelfs
veel kunnen verschillen. Het is bekend dat mensen genetisch van
elkaar verschillen. Dat is reden om op te passen met veronderstellingen over gelijkheid van mensen, in welk opzicht dan ook. De
vraag is hoe de genetische verschillen zich uiten in de betreffende
personen. Daarover is niet veel bruikbaars bekend. Ook los van
genetische aanleg zijn de verschillen tussen mensen niet behoorlijk en
bruikbaar beschreven. Er is zelfs geen lijstje met de relevante dimensies van de verschillen. Van geen enkele hoofdpersoon in geschiedenis
en openbaar bestuur is op een onderling vergelijkbare manier
beschreven in welke relevante opzichten hij of zij afwijkt van een
gemiddelde, of van welke norm dan ook.
Er is over het algemeen weinig aandacht voor de verschillen.
Ondanks het evidente feit dat ze van groot belang kunnen zijn. Er
wordt gedaan alsof geschiedenis en sociale verschijnselen beschreven
en verklaard kunnen worden zonder hoofdpersonen beter te beschrijven dan gebeurt in een willekeurige roman. In het gunstigste geval
worden de algemeen erkende schurken uit de wereldgeschiedenis
behandeld als uitzonderingen. Ze worden niet behandeld als uitersten
van een continu spectrum.
Er zijn bovendien talloze staatshoofden, die ondanks het feit dat
ze honderdduizenden zo niet miljoenen mensen nodeloos een
vreselijke dood in hebben gejaagd of laten jagen, heden ten dage nog
steeds door zeer velen “groot” worden genoemd. Zoals Alexander (“de
Grote”), Lincoln, Lodewijk 14, Mao, en Napoleon.
Er wordt heel algemeen gedaan alsof er bij het organiseren van
een samenleving geen rekening gehouden hoeft te worden met het
gegeven dat er mensen bestaan die ongevoelig zijn voor het leed van
anderen, en hun persoonlijke belangen en opvattingen belangrijker
vinden dan het welzijn van miljoenen. Terwijl dit soort lieden in de
wereldgeschiedenis eerder regel dan uitzondering is. Wie met een
open blik naar de wereld kijkt, en nadenkt over wat hij ziet, zal
erkennen dat de ontwikkeling van de wereld alleen valt te verklaren
door aan te nemen dat ze wordt gedomineerd door mensen die erg
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verschillen van hem of haarzelf. Ook wat betreft respect voor
anderen. De “leiders” lijken niemand echt te respecteren.
Heden en verleden kunnen worden verklaard met gebrekkige
menselijke capaciteiten, in combinatie met verschillen tussen mensen
waarvan velen zich kennelijk onvoldoende bewust zijn, en een
samenlevingsorganisatie die aanneemt dat er voor elke functie
geschikte mensen bestaan. Veel door mensen veroorzaakte ellende in
de wereld kan worden verklaard als gevolg van het feit dat
(grond)wetten stilzwijgend aannemen dat er alleen goed bedoelende,
integere mensen zijn, die alleen functies aanvaarden die ze op een
behoorlijke manier kunnen vervullen. (Grond)wetten nemen aan dat
iedere gekozen of aangestelde functionaris goed en goed genoeg is
voor zijn of haar functie, en/of dat er een doeltreffend systeem van
controle is. De grondwetten doen alsof de schurken waarvan de
wereldgeschiedenis bol staat net zo uitgestorven zijn als dinosauriërs.
Met de mogelijkheid dat er nog steeds van zulke lieden rondlopen,
laat staan de mogelijkheid dat ze juist in de politiek kunnen gedijen,
wordt in het geheel geen rekening gehouden.
Ten onrechte denken sommige mensen dat gedrag dat ze zich niet
voor kunnen stellen onmogelijk is. Ze proberen gedrag te verklaren in
termen van hun eigen normen en waarden en hun persoonlijke ideeën
en ervaringen. Ze begrijpen niet dat ze zich bepaald gedrag niet
kunnen voorstellen doordat ze zelf anders zijn, en altijd in andere
omgevingen hebben geleefd en gewerkt. Misschien is het bovendien
principieel onmogelijk om te denken op de manier van mensen die
voldoende anders zijn dan jij. Zolang onze mensenkennis niet
substantieel groter is kunnen we ons beter niets inbeelden over ons
“inlevingsvermogen”. Het is veel veiliger om je te baseren op de
feiten. Die zijn veel betrouwbaarder dan het menselijk begripsvermogen, en ruim voldoende om een veilige koers te kunnen
uitstippelen. Feiten negeren omdat je ze niet begrijpt is vragen om
moeilijkheden. ♦
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51. Politici.
De recente geschiedenis laat zien dat de hoofdpersonen van het
openbaar bestuur eigenschappen hebben die wezenlijk verschillen van
die van de doorsnee burger. Ze laat zien dat de hypothese dat politici
integer, competent, en respectvol zijn, onjuist is. Uitzonderingen zijn
hoogstens gering in aantal. Ze spelen geen rol van betekenis.75 Deze
paragraaf vat de onderscheidende kenmerken van politici samen, en
verklaart op zijn minst ten dele hoe het komt dat in de politiek vrijwel
alleen mensen met de genoemde kenmerken te vinden zijn.
Evident waarnemingsfeit is om te beginnen dat politici menen in
staat te zijn een samenleving te besturen. Dat ze beweren dat de
samenleving baat heeft bij hun functioneren. Het is een waarnemingsfeit dat ze menen dat ze zich met van alles en nog wat
kunnen en moeten bemoeien. En dat ze geen grenzen erkennen aan
hun openbaar bestuurlijke capaciteiten. Ze malen niet om tegenstrijdigheden. Als niet-politici een meningsverschil hebben, dan
kunnen en moeten ze dat volgens politici met praten kunnen
oplossen. Maar politici zelf lossen hun meningsverschillen op met
stemmen bij meerderheid. Niet door praten. In feite is meerderheidsbesluitvorming een voorbeeld van gebrek aan respect voor anderen. 76
Politici tonen dat gebrek aan respect met de regelmaat van de klok.
Belangrijke recente voorbeelden zijn de aardgaswinning, de
voorgeschiedenis van, en het parlementair onderzoek naar, de
hypothekencrisis, de q-koorts en de toeslagenaffaire.
Gebrek aan respect en ongevoeligheid voor leed is niet beperkt tot
parlementsleden en bewindspersonen. Ook hun achterban vindt
“loyaliteit” veel belangrijker dan respect voor de medemens. De
integriteitscodes van politieke partijen worden niet gehandhaafd.77 U
verbaast zich er wellicht over dat politici weinig doen of lang wachten
om de door hun disfunctioneren veroorzaakte of vergrote ellende te
verhelpen. Maar uit ongevoeligheid voor leed, en een fundamenteel
gebrek aan respect voor anderen is dat gemakkelijk te verklaren. Ik
herhaal: vertrouw niet op uw voorstellingsvermogen, maar op wat u
ziet, op de feiten.
Beloften en mooie praatjes zijn hun handelswaar. Ze kennen geen
twijfel; ze hebben altijd gelijk. Liegen zien ze als een geoorloofd zo
niet als noodzakelijk middel. Maar ze weten dat het door nietDeze conclusie is ontleend aan Governed by lies, en in overeenstemming
met alles wat er sindsdien is gebeurd.
76
Zie paragraaf 82.
77
Neem alleen al de toeslagenaffaire!
75
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bestuurders wordt afgekeurd, en doen het dus alleen als ze denken
dat hun gehoor geen controlemogelijkheden heeft. Ze vinden zo’n
houding geen hinderpaal voor samenwerking. Integendeel: gebrek
aan integriteit of competentie strekt bij hen tot aanbeveling. Het
waarborgt immers loyaliteit. Dat hun prioriteit niet bij de bevolking
ligt maar bij henzelf en hun partij blijkt ook uit parlementaire
onderzoeken van zaken waarin politici een hoofdrol hadden, of
hadden moeten spelen. Politici evalueren zichzelf, om de aandacht af
te kunnen leiden van hun incompetentie en disfunctioneren. Of om de
indruk te wekken dat het disfunctioneren alleen enkelingen betreft.
De onderste stenen, de structurele fouten, houden ze zorgvuldig op
hun plaats, buiten beeld. De onderzoeken naar de financiële crisis zijn
een belangrijk voorbeeld. Er wordt dan ook wezenlijk onvoldoende
lering getrokken. U kunt zelf zien dat de schandalen elkaar blijven
opvolgen. Falen maakt politici nooit bescheidener. Integendeel: van
falen maken ze misbruik om meer macht te verwerven.
Mogelijk zijn politici zich van hun onderscheidende kenmerken
bewust. Wie denkt dat alle mensen hetzelfde geweten hebben zal het
ondenkbaar vinden dat ze zich er niet van bewust zijn. Maar wie met
bijvoorbeeld Tolstoy denkt dat iedereen een verschillend, persoonlijk
geweten heeft, zal vermoeden dat politici net zo’n positief zelfbeeld
hebben als andere mensen. Of positiever, want ze verbeelden zich
duidelijk meer dan anderen. Het idee dat ze zichzelf wezenlijk anders
zien dan ze door anderen worden gezien wordt gesteund door de
weergave van het spreken (en denken?) van Napoleon door Las Cases.
De laatste is schrijver van memoires over het verblijf van Napoleon
op St. Helena. In deze memoires tonen noch Napoleon noch Las Cases
enig besef of gevoel voor het immense leed dat Napoleon veroorzaakt
heeft. (Meer dan een miljoen doden, en ontelbaar veel verminkten).78
Dat leed ligt kennelijk geheel buiten hun gezichts- of gevoelsveld. Het
speelt geen enkele rol in hun denken. Nul komma nul. Hun
gedachtenwereld wordt gevuld met briljant gewonnen veldslagen,
goede bedoelingen, plannen die door anderen zijn gefrustreerd,
speculatie over luchtkastelen, en zelfmedelijden in allerlei vormen:
over de slechte en minderwaardige behandeling door de Engelsen op
St. Helena, en de domheid van alle Europese regeringen. Napoleon is
immers de enige die hun (vermeende) problemen kan oplossen. Het
had zo mooi kunnen zijn. Als ze mij (Napoleon) de kans maar hadden
gegeven…79
78

Mij is geen enkele bron bekend waarin Napoleon serieus, niet politiek
ingegeven, gevoel toont voor het door hem veroorzaakte leed.
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Dat biografieën van politici zo weinig inzicht geven in de aard van
politici en in de verschillen met andere personen kan worden
verklaard uit een onderdanige of goedpratende houding van de
biograaf, uit gebrekkige kennis en gebrekkig voorstellingsvermogen,
en uit de (wellicht onbewuste) pogingen van de beschrevene en diens
verwanten om een positief beeld te geven. Het laatste overigens niet
alleen in interviews, en niet pas na pensionering. Machtigen zijn altijd
bezig met propaganda, en worden door hun omgeving altijd met
ontzag behandeld. Het recht bevoordeelt positieve berichtgeving.
Namelijk doordat positieve berichten nooit bewezen hoeven te
worden, en negatieve wel. Wie negatieve informatie over personen
verspreid loopt het risico van vervolging en bestraffing wegens
smaad. Ongeacht de mogelijk negatieve gevolgen van het aanprijzen
van oplichters, en de positieve gevolgen van het blokkeren van het
omhoog helpen van schuim.
Verder zijn archieven doorgaans selectief en gekleurd, en kunnen
ze zelfs liegen.80
Het is opmerkelijk dat er in de politiek geen significante uitzonderingen zijn te vinden.81 Vrijwel geen enkele politicus maakt vasthoudend stennis over gebrek aan integriteit of competentie van
collega’s. Men slikt vrijwel alles van elkaar. De actieve en passieve
selectieprocessen zijn kennelijk bijna 100% doeltreffend. In de gewone
bevolking zijn de genoemde kenmerken niettemin weinig algemeen.
Waar er geen kloof bestaat tussen vereiste en werkelijke competentie
hoeft er geen beroep op te worden gedaan.
Beweringen als zou ieder mens die in een hoge positie wordt
geplaatst zich net zo gedragen, missen empirische zowel als
theoretische onderbouwing. Hetzelfde geldt voor de bewering dat
ieder mens de aangeduide kenmerken op zijn weg naar boven
“vanzelf” verwerft. De bewering dat iedereen zich in een toppositie op
dezelfde manier zou gedragen is niet meer dan fantasie. Honderd
procent. In dit verband is het wezenlijk om te constateren dat maar
weinig mensen zich verbeelden geschikt te zijn voor topposities.
79

De positieve beelden die nog steeds van Napoleon bestaan kunnen alleen
aan diens propaganda te wijten zijn. Napoleon was helemaal niet zo briljant
als die propaganda wil doen geloven. Niet alleen bij Waterloo leed hij een
grote nederlaag, maar ook tegen Toussaint Louverture van Haïti, in de
Spaanse oorlog en in de volkerenslag bij Leipzig. Om van de ondeugdelijk
voorbereide, rampzalige Russische veldtocht maar te zwijgen.
80
Voor oorzaken en voorbeelden zie boek 1 van Governed by lies.
81
Voor onderbouwing van deze beweringen zie Governed by lies. De voorgeschiedenis van de hypothekencrisis en de hoorzittingen van de parlementaire onderzoeken geven logisch gesproken ruim voldoende bewijsmateriaal.
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Slechts weinig mensen zijn bereid en in staat om met likken en listen
zo’n functie te “veroveren”. Laat staan om te blijven beweren dat ze
geschikt zijn nadat hun disfunctioneren ellende heeft veroorzaakt.
(En te beweren dat ze daarvan hebben geleerd…!) De bewering dat de
betreffende personen niet van nature zo zijn, maar zo worden,
interpreteert het resultaat van selectie en ellebogenwerk ongegrond
als het resultaat van persoonlijke ontwikkeling. De interpretatie gaat
voorbij aan de constatering, op grond van de ervaring, dat integere
mensen geen kans krijgen om hogerop te komen. Dat ze geen kans
krijgen is begrijpelijk: ze zouden een bedreiging vormen voor de
onintegere en incompetente lieden die al hoog zitten. Zie bijvoorbeeld
de boeken van Van Buitenen, en boek 1 van Governed by lies.82
Niemand heeft de vermeende “persoonlijke ontwikkeling”
trouwens ooit aangetoond en uitgelegd. Dat lijkt ook geen eenvoudige
opgave. Je moet dan immers laten zien dat lieden als Amin, Hitler,
Napoleon, Stalin en Trump zijn begonnen als brave burgers, en alleen
door hun loopbaan en functies zijn ontaard. ♦

82

Ik ben nooit een “leidinggevende” tegengekomen die ook maar een spoor
vertoonde van een meer integer verleden.
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52. Schuldige burgers.
Dat mensen met de genoemde kenmerken de kans krijgen om
kwaad te doen is te wijten aan de medewerking van anderen. Als hun
praatjes worden genegeerd zijn ze machteloos.
Mensen kunnen meewerken als gevolg van onwil of onvermogen
om hun waarnemingen onafhankelijk en correct te verklaren en te
beoordelen. Ze kunnen meewerken uit eigenbelang. Het belangrijkste
lijkt echter de neiging van de meeste mensen om mentaal te buigen
voor wat ze zien als autoriteiten, of voor de druk van hun sociale
omgeving of wat ze als publieke opinie zien. Met andere woorden:
onderdanigheid en volgzaamheid. Al dan niet in combinatie met
gemakzucht en wishful thinking. Zulke eigenschappen maken het
voor mensen gemakkelijk om te geloven dat we in de beste van alle
mogelijke werelden leven, en dat van fouten wordt geleerd. Het
maakt het ze gemakkelijk om niet te zien dat parlementaire controle
hetzelfde is als geen controle,83 en dat overheidsorganisaties ondanks
sprookjes over transparantie volkomen ondoorzichtig zijn. En dat
parlementaire onderzoeken nooit onafhankelijk kunnen zijn, en nooit
andere ambtenaren dan de hoogste het woord geven. Ze vinden het
vanzelfsprekend dat overheden zich tegenwoordig met bijna alles
bemoeien, en dat (alle) politici daar de benodigde competenties voor
hebben.
Veel mensen lijken niet in staat om te begrijpen dat de misstanden
in het openbaar bestuur geen incidenten zijn, maar gevolgen van
structurele gebreken. Ze lijken niet in staat om te begrijpen dat
politici de hoofdschuldigen zijn van vrijwel alle door mensen
veroorzaakte rampen. Zo niet door doen, dan door laten. Van de
andere kant zijn er veel mensen die zich verbeelden menslievend te
zijn door niet hard te willen oordelen over mensen met macht. Politici
zijn immers ook maar mensen. Ze doen hun best, dus wat wil je nog
meer? Zou jij het soms beter doen? Daarbij onder andere vergetend
dat deze mensen pretenderen onmenselijke capaciteiten te hebben, en
ook zouden kunnen werken aan een reorganisatie van de samenleving
die niet het onmogelijke van mensen vereist.
Dit alles kan gezien worden als blijk van gebrekkige mentale
capaciteiten. Maar het is op de eerste plaats een recept voor rampen.
En een verklaring is geen excuus.

83

Zie de betreffende paragraaf hieronder. Het nalaten van toezichthouders,
en het niets doen met hun rapportages, zijn veel belangrijker dan wat er
mogelijk behoorlijk wordt gecontroleerd en gecorrigeerd. Voorbeelden staan
in alle drie boeken van Governed by lies.
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Dat volgzaamheid regel is blijkt onder andere uit het feit dat er
veel minder klokkenluiders zijn dan onbehoorlijk functionerende
organisaties.84 In veel gevallen waarin klokkenluiders groot onheil
hadden kunnen voorkomen waren ze afwezig. De combinatie van
competentie, mentale onafhankelijkheid, mondigheid en moed is
kennelijk uitzonderlijk. Deze constatering laat het niet te overschatten sociale belang zien van onafhankelijk denken en de bereidheid om misstanden te signaleren. In een wereld van ondeugdelijke,
repressieve politieke stelsels, massaal meelopen, en immense risico’s,
lijkt klokkenluiden vooralsnog de enige manier om het disfunctioneren van organisaties te onthullen.
Het welslagen van klokkenluiden hangt mede af van de media.
Media zijn echter niet altijd in staat en bereid om informatie naar
waarde te schatten. Bovendien hebben ze veel meer belang bij goede
relaties met politici dan bij een goede relatie met een alleenstaande
klokkenluider.
Volgzaamheid en onderdanigheid worden wel verdedigd met het
argument dat ze conflicten zouden voorkomen. Dat argument geldt
hoogstens voor een organisatie of samenleving die de toets der kritiek
kan doorstaan. Dus die terecht “goed” genoemd kan worden. Daar is
in de mensenwereld tot nu toe geen sprake van. Bij de gegeven
structurele (mis)“leiding” betekent volgzaamheid het tolereren van
onrecht en verbreding en verdieping van de kloof tussen hoe het is en
hoe het hoort te zijn. De mensenwereld is onveilig en instabiel. De
risico’s zijn immens. Door ondeugdelijk bestuur worden ze alleen
maar groter. Op den duur is realisatie van risico’s onvermijdelijk. Hoe
langer wordt gewacht met correctie, hoe groter de catastrofe(s).
In de huidige wereld zijn meelopen en passiviteit niet sociaal, maar
asociaal. Ze voorkomen geen conflicten, maar stellen ze uit en laten ze
groeien.
Het is verder een misvatting om te denken dat staten die geen
kwaad lijken te doen goed genoeg zijn, en dat rampen alleen door
andere staten veroorzaakt worden. Dat is een misvatting omdat
“slechte” regeringen alleen kwaad kunnen als “goede” regeringen
fundamentele plichten verzaken. Kort samengevat hun zorgplicht.
Regeren vereist op de eerste plaats risicomanagement. Het vereist het
voorkomen of elimineren van levensgevaarlijke risico’s, en het
voorkomen dat risico’s groter worden. Vrijwel alle staten zijn hiertoe
volgens hun grondwet verplicht, en al die staten verzaken hun plicht.
Ook de “goede”. Hun nalaten laat de risico’s ongeremd groeien.
84

Voorbeelden staan in Governed by lies.
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Door belastingbetaling worden regeringen en politieke stelsels
actief gesteund. Deelname aan verkiezingen stelt politici in staat vol
te houden dat ze het vertrouwen van de bevolking hebben, en namens
de bevolking optreden. Zonder hoog opkomstpercentage bij verkiezingen zouden zulke pretenties onmogelijk zijn. Burgers die belasting
betalen en stemmen zijn de steunpilaren van regeringen en politici.
Steunpilaren kunnen niet onschuldig worden genoemd. Burgers
zouden hoogstens onschuldig genoemd kunnen worden als ze niet
stemden, en hun bezwaren tegen de huidige organisatie van de
samenleving, inclusief meerderheidsbesluitvorming, duidelijk
kenbaar maakten. Ze kunnen hoogstens onschuldig genoemd worden
als ze door doen en laten bijdragen aan de totstandkoming van een
organisatie van de samenleving die mensen en taalafspraak
daadwerkelijk respecteert.
Ondeugdelijke en gevaarlijke politieke stelsels zijn alleen mogelijk
dankzij volgzaamheid. Volgzaamheid garandeert rampen. Volgzame
burgers zijn aan die rampen medeschuldig. ♦
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53. De samenstelling van menselijke populaties.
Met de hypothese van integere competente regeringen, en
onvermijdelijke “menselijke” fouten, is de geschiedenis van de
mensheid niet te verklaren. De hypothese van integere competente
regeringen, en die van incidentele fouten, is gemakkelijk te falsifiëren.
Governed by lies inventariseert en analyseert een aantal goed
gedocumenteerde voorbeelden. Het boek laat zien dat de voorbeelden
geen incidenten zijn, maar manifestaties van een algemeen gebrek
aan integriteit en competentie, en structurele stelselgebreken.
Het verloop van de geschiedenis kan alleen worden verklaard door
de geschetste eigenschappen van mensen, inclusief de verschillen in
eigenschappen. Sleutelconstatering is, dat er mensen zijn die zich
verbeelden dat ze leidinggevende capaciteiten hebben, en dat hun
mening beter is dan die van anderen. En die bovendien menen dat
hun vermeend superieure capaciteiten en meningen ze het recht geeft
om anderen de wet voor te schrijven, en die wet zo nodig met geweld
te laten handhaven. Die op deze manier laten zien dat ze hoogstens
met hun mond respect hebben voor anderen, maar de daad niet bij
het woord voegen. Dit soort mensen verbeeldt zich geschikt te zijn
voor de hoogste functies in de samenleving. Ze gebruiken valse
pretenties en andere vormen van onintegriteit om hogerop te komen
en hun positie te beschermen.
Het bestaan van dit soort mensen is het eerste deel van de
verklaring van het ontstaan en de stabiliteit van een repressieve
incompetente bovenlaag. Het is de aanmatiging van taken die mensen
niet aankunnen, in combinatie met een autoritaire repressieve
houding, die oorzaak is van de vele vermijdbare rampen die de
mensheid hebben gegeseld. Van oorlogen tot klimaatverandering. De
valse pretenties hebben het welzijn van de samenleving afhankelijk
gemaakt van het bestaan van mensen met bovenmenselijke capaciteiten. Zonder zulke mensen kan het onmogelijk goed gaan. En
zulke mensen zijn er gewoon niet.
Een tweede deel van de verklaring is de onderdanigheid van de
meeste anderen. De neiging om te buigen voor wat zich voordoet als
autoriteit. Mensen kunnen collaboreren vanwege de formele positie
van een functionaris, en/of omdat ze diens pretenties geloven. Het is
hoe dan ook een feit dat een grote meerderheid van mensen danst
naar het pijpen van overheden. Dus dat er enerzijds een minderheid is
die zich verbeeldt baasje te kunnen en moeten spelen, en anderzijds
een grote meerderheid die dat accepteert.
Het structurele karakter van een onintegere incompetente
bovenlaag hoeft niet volledig te worden verklaard uit activiteiten van
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die bovenlaag zelf. Zonder onbegrip en volgzaamheid van een
overgrote meerderheid van de bevolking zijn de politieke stelsels uit
heden en verleden moeilijk denkbaar. Het onbegrip blijkt onder
andere uit illusies over politici en staatsbestel, en het quasi-redeneren
waarmee deze illusies gehandhaafd worden. Er is een algemeen
onvermogen om gebeurtenissen deugdelijk te analyseren, en in een
consistent en samenhangend beeld te integreren. Er is een algemene
onwil om conclusies te trekken, en om illusies te vervangen door
betrouwbare kennis. Hoeveel geschiedenisboeken geven het falen van
de Europese en Amerikaanse “democratieën” tussen 1930 en 1940
evenveel aandacht als het falen van de Duitse democratie?
Er is van de andere kant een groot vermogen om selectief te
vergeten en uit de weg te quasi-redeneren. Het wegredeneren wordt
gesteund door gemak en wenselijkheid. Wat goed is komt door
verantwoordelijken, wat niet goed is door zogenaamd ontbrekende
kennis, door zogenaamd onvoorzienbare omstandigheden, of door
dwarsliggers.
De stabiliteit van een bovenlaag met de genoemde eigenschappen
wordt vergroot door zijn geweldsmonopolie. Uiteraard probeert de
bovenlaag de indruk te wekken dat ze de belangen van de bevolking
dient, en dat ze daarom medewerking verdient. Ze probeert de rol van
geweld te verdoezelen. Maar op de achtergrond is de gewapende
macht permanent aanwezig.
De wanverhouding tussen de pretenties en capaciteiten van de
bovenlaag is groter naarmate hiërarchische organisaties groter zijn en
overheidsbemoeienis meer omvattend. In kleinere verbanden, zonder
geweldsmonopolie, of met een kwetsbaarder geweldsmonopolie, zijn
er meer correctiemogelijkheden. Pretenties die heden ten dage buitenproportioneel en rampzalig zijn, kunnen honderdduizend jaar geleden
in een kleine groep op de savanne zowel positief als makkelijk te
corrigeren zijn geweest.
De bovenlaag spant zich actief in om te verhinderen dat de
valsheid van zijn pretenties bekend wordt. Ze doet dat op de eerste
plaats met behulp van een informatiemonopolie. Ze staat alleen leden
van de bovenlaag, of vertrouwde ondergeschikten, toe om te
informeren over alles wat henzelf en hun organisaties aangaat.
Klokkenluiders, dat wil zeggen: mensen die het informatiemonopolie
doorbreken, worden geterroriseerd. Er worden afschrikwekkende
voorbeelden van gemaakt.
Het bekend worden van informatie die de bovenlaag onwelgezind
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verdelen, dat een groot deel van de bevolking financieel afhankelijk
van politici is geworden. Het aan de kaak stellen van misstanden
schept voor veel mensen een inkomensrisico.
De heersende bovenlaag bevordert volgzaamheid verder door
manipulatie van onderwijs en berichtgeving, en door zelf onvermijdelijk “onderzoek” naar eigen falen te regisseren of uit te voeren. Er
wordt zoveel mogelijk gezwegen over wat gewenste illusies kan
verstoren. Zonder bewuste of onbewuste medewerking van docenten,
media en wetenschap zou dit onmogelijk zijn.85
Mede onder invloed van selectieve, relatief rooskleurige,
informatie wordt ten onrechte gedacht dat het wel meevalt. Deze
gedachte is onjuist en gevaarlijk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit,
dat het bovenstaande niet alleen de meeste of alle door mensen
veroorzaakte rampen verklaart, maar ook dat u niet weet dat landen
als Frankrijk, het VK en de VS de tweede wereldoorlog hadden
kunnen en moeten voorkomen. En dat niet de banken maar
regeringen en toezichthouders de eerstverantwoordelijken voor de
hypothekencrisis zijn.
Wie waarde hecht aan het leven en welzijn van zijn medemensen
en van degenen die na ons komen kan niet beweren dat het allemaal
wel mee valt. Zo iemand kan niet passief blijven, maar moet zich
actief inspannen om het probleem te helpen oplossen.
Samenvattend: De meeste en belangrijkste staatsvormen, oorlogen en
andere door mensen veroorzaakte ellende kunnen worden verklaard
op grond van de aanname dat de menselijke populatie is opgebouwd
uit:
1. een onintegere en incompetente minderheid die zich aanmatigt
de samenleving te kunnen en moeten “leiden”, maar daar
feitelijk in de verste verten niet toe in staat is;
2. een grote meerderheid van volgzamen;
3. een minderheid die passief blijft omdat ze daar financieel belang
bij heeft. ♦

85

Hun onafhankelijkheid is een illusie. De inhoud van het algemene onderwijs
wordt bepaald door staatscommissies. Media hebben zich afhankelijk
gemaakt van interviews en persberichten, de wetenschapsbeoefening is
afhankelijk van overheidssubsidies.
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54. Geschiedschrijving en journalistiek.
VD geschiedenis 0.1 wat gebeurd is 0.2 verhaal van iets dat gebeurd is 0.3 het
geheel van de kennis en het geregeld verhaal van hetgeen in vroeger tijd is gebeurd
0.4 wetenschap die het verleden bestudeert aan de hand van geschreven bronnen
VD journalistiek. 0.1 het verstrekken van informatie omtrent het dagelijks gebeuren
via de media 0.2 dat wat in de dag- en weekbladen geschreven wordt als genre
MW history. 2 a: a chronological record of significant events (as affecting a nation or
institution) often including an explanation of their causes 3: a branch of knowledge
that records and explains past events 4 a: events that form the subject matter of a
history
MW journalism. 1 a: the collection and editing of news for presentation through the
media 2 a: writing designed for publication in a newspaper or magazine b: writing
characterized by a direct presentation of facts or description of events without an
attempt at interpretation

Verslagen van gebeurtenissen in heden en verleden zijn een
belangrijke bron van informatie over mensen en hun sociaal gedrag,
en over de werking van politieke stelsels. Er valt veel uit te leren. Dat
gebeurt echter nauwelijks. Deze en volgende paragrafen noemen
enkele oorzaken.
De paragrafen gaan over zowel geschiedschrijving als journalistiek. Geschiedschrijving is de beschrijving van gebeurtenissen en
verschijnselen uit het verleden. Journalistiek is de beschrijving van
gebeurtenissen en verschijnselen in het heden. Voor de onderwerpen
van dit boek zijn de overeenkomsten tussen geschiedschrijving en
journalistiek veel belangrijker dan de verschillen. Daarom worden ze
gezamenlijk besproken.
Het krijgen van een betrouwbaar beeld van gebeurtenissen in
heden en verleden is niet eenvoudig. De eigentijdse berichtgeving is
selectief en vaak eenzijdig. Ze wordt gedomineerd door informatie die
door machthebbers is verschaft, en hen welgevallig is. Eigentijdse
berichtgeving laat vooral zien dat de machthebbers het goed doen,
niet anders kunnen, steun verdienen, enzovoorts.
Het krijgen van een betrouwbaar beeld wordt bemoeilijkt doordat
machthebbers hun macht mede gebruiken om zoveel mogelijk te
zwijgen over alles dat afkeuring kan veroorzaken, en aan het denken
kan zetten. Ze gebruiken hun macht eveneens om ervoor te zorgen
dat degenen die informatie verbreiden belang hebben bij een voor
machthebbers gunstige voorstelling van zaken. Dit geldt voor alle
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landen en alle tijden. Ook voor het hedendaagse Nederland.86
Gevolg is dat gedurende het leven van machthebbers vooral
informatie wordt verspreid die een rooskleurig beeld van ze geeft.
Meestal laten hun opvolgers dat beeld intact. Al was het maar om
hun eigen gezag niet te ondermijnen.87 Informatie die het rooskleurige
beeld weerspreekt is om dezelfde redenen zeldzaam, of afwezig. Voor
historici en journalisten die het officiële beeld willen toetsen of een
betrouwbaar beeld willen geven, is zulke informatie echter wezenlijk.
Wie geschiedenisboeken en nieuwsberichten leest kan gemakkelijk
zien dat historici en journalisten zich niet kunnen losmaken van de
propaganda van machthebbers. Soms is het rooskleurige officiële
beeld nog geheel intact. Toetsing kost tijd. Met de stroom meepraten
is veel eenvoudiger, en roept meestal minder weerstand op. Vaak
hebben schrijvers professioneel en/of persoonlijk belang bij een
rooskleurige voorstelling van machthebbers of het politieke stelsel.
Machthebbers zijn machtgebruikers. Ze geven subsidies en interviews.88 Daar kunnen ze een eind aan maken. Dat kan schrijvers en
hun organisatie in problemen brengen. Informatie die de gegeven
machthebbers welgezind is krijgt hierdoor een veel betere
verspreiding dan informatie die vraagtekens bij hun woorden of
daden zet.89
De machthebbers bepalen de wet, en de wet steunt de machthebbers. Verzinsels en onwaarheden ten gunste van (rechts)personen
kunnen ongestraft worden verbreid; ongunstige informatie moet op
zijn minst bewijsbaar zijn. Verspreiders van onwelgevallige informatie kunnen gemakkelijk worden vervolgd en bestraft.
Er zijn dus meerdere systeemeffecten ten gunste van de machthebbers. Er is geen enkel systeemeffect in hun nadeel. Er is geen
mechanisme dat gezond verstand of tegengeluiden bevordert. Netto is
er dus roze kleuring.
Om kleuring en lacunes in informatie op het spoor te komen moet
er serieus worden nagedacht en gezocht. Er moeten vragen worden
gesteld. Er moet worden gezocht naar losse eindjes, en naar
86

Denk aan klokkenluiders en Pieter Omtzigt. Voor meer voorbeelden zie
Governed by lies.
87
Belangrijk voorbeeld: Mao, hoofdverantwoordelijke voor een hongersnood
die ca. 40 miljoen doden veroorzaakte, en voor jaren van grootschalige moord
en verwoesting van cultureel erfgoed (de zogenaamde “culturele revolutie”).
88
En functies elders.
89
Zie de gebeurtenissen rond Born en Falcon in boek 2 van Governed by lies.
Hun bedenkingen werden supersnel gesmoord. Niemand waagde het ze te
herhalen.
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inconsistenties. Dat wil zeggen: naar feiten die niet met elkaar te
rijmen lijken. Er moet worden gezocht naar aanvullende informatie.
Doe je dat, dan zie je onder andere dat Lodewijk 14 en Napoleon eerst
en vooral massamoordenaars waren. Ze hadden geen enkel respect
voor wie dan ook. Ze gebruikten mensen als middel, als makkelijk
vervangbaar wegwerpartikel.
Gebeurtenissen en verschijnselen kunnen in meer of minder detail
worden beschreven. Beschrijvingen kunnen daardoor elke lengte
hebben. Een volledige beschrijving is oneindig lang en komt nooit
klaar. Er moeten keuzes worden gemaakt, en worden geselecteerd.
Wie verantwoord en consequent wil informeren beschrijft en verantwoordt de gebruikte selectiemethode. De methode wordt bepaald
door beschikbare ruimte en tijd, en door de doelen van de
beschrijving. Voorbeelden van selecterende doelen zijn: het identificeren en begrijpen van hoofdzaken, en het leren van lessen.
In de praktijk van de geschiedschrijving en journalistiek (inclusief
interviews) lijkt de selectie doorgaans willekeurig. Geschiedenisboeken lijken vooral een goed lopend en verkopend verhaal te willen
vertellen. Wat betreft de journalistiek is er alle reden om aan te
nemen dat het de uitgevers van persberichten en de geïnterviewden
zijn die de selectiecriteria bepalen. In zowel geschiedschrijving als
journalistiek ontbreekt vrijwel altijd verantwoording van de selectie.
Bij de meeste geschiedenisboeken en veel nieuwsberichten is zodoende
onduidelijk hoe is geselecteerd, en of er consequent is geselecteerd.
Beschrijven is één ding, begrijpen iets anders. Weinig historici en
journalisten schrijven om de lezer te laten begrijpen. De houding die
nodig is voor het ontwikkelen van begrip is doorgaans afwezig. Wie
een invloedrijke gebeurtenis wil begrijpen moet proberen zoveel
mogelijk zinnige vragen over die gebeurtenis te bedenken en te
beantwoorden. Iemand die gebeurtenissen wil begrijpen moet zich
ervan vergewissen dat hij op de hoogte is van alles dat relevant kan
zijn. Hij of zij moet zoeken naar verschijnselen die onbegrijpelijk of
onverklaarbaar lijken, en proberen een totaalbeeld te construeren dat
ze begrijpelijk maakt. Hij of zij moet in staat zijn om elk brokje
informatie dat van belang kan zijn te plaatsen in dat totaalbeeld. Het
negeren of over het hoofd zien van welke relevante informatie dan
ook is voor een verklaring een niet te overschatten risico. Te meer
omdat er van uit moet worden gegaan dat de standaardinformatie
gekleurd is, en wezenlijke lacunes bevat. De lacunes zijn er vrijwel
zeker niet toevallig. De kans is daardoor groot dat niet-gangbare
informatie leidt tot herziening van verklaringen op basis van alleen
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standaardinformatie.
Zo is “Hitler” een wezenlijk onvolledige verklaring van de tweede
wereldoorlog. Misschien was iemand als “Hitler” noodzakelijk om die
oorlog te veroorzaken. Maar voldoende was hij zeker niet. Hoe kon hij
1. in Duitsland en 2. in Europa zo succesvol zijn? Een verklaring van
de tweede wereldoorlog is wezenlijk onvolledig zonder antwoord op
deze vragen, en zonder verklaring van het jarenlang passief blijven
(of erger) van onder meer de Engelse, Franse, en Amerikaanse
regering. Een verklaring van de hypothekencrisis van rond 2008 is
wezenlijk onvolledig zonder uitleg van het in de wind slaan door
financieel toezichthouders en regeringen van gezaghebbende waarschuwingen, en van jarenlang onverantwoordbaar laissez-faire beleid.
Als gevolg van het (opzettelijk)90 negeren van de genoemde feiten
is herhaling heel goed mogelijk. Fundamentele (veranderbare)
oorzaken zijn niet aangepakt.
De wens gebeurtenissen te begrijpen stelt eisen aan de
beschrijving. Een goed leesbare, één dimensionale, beschrijving kan
tegelijkertijd te veel en te weinig informatie geven om gebeurtenissen
en verschijnselen te begrijpen (of verklaren). Gelet op de stand van de
kennis, en vanwege de organisatie van de samenleving, is het erg
waarschijnlijk dat opvulling van lacunes wezenlijk andere inzichten
oplevert.
Geschiedenisboeken geven zelden samenvattingen. Samenvattingen zijn niet alleen handig voor zowel schrijver als lezer. Het
schrijven van een samenvatting dwingt tot extra nadenken en
controleren. Het verbetert de kwaliteit en het nut van een
beschrijving.
De analyses in geschiedenisboeken en media beperken zich in de
regel tot losse opmerkingen in de loop van een beschrijving. Er
worden zelden conclusies getrokken. Als er al conclusies worden
getrokken, dan worden ze niet getoetst aan andere gebeurtenissen of
verschijnselen, dus op algemenere geldigheid. Conclusies zouden niet
alleen een bondige verklaring van de beschreven historische
verschijnselen kunnen geven, maar ook van verschijnselen in het
heden. Ze zouden aanknopingspunten kunnen geven voor
verbeteringen.
In feite dragen de meeste geschiedenisboeken en nieuwsberichten
90

Het gevolg van het negeren is namelijk dat de hoofdverantwoordelijkheid
van politici en overheid onzichtbaar blijft. Vrijwel iedereen houdt (alleen)
Hitler resp. “de banken” verantwoordelijk. N.B. De waarschuwingen voor een
financiële crisis waren logisch: iedere werkelijk deskundige had ze zelf kunnen
bedenken.
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bij aan het handhaven van het huidige politieke stelsel. Ze
verhinderen het signaleren van stelselgebreken, en dus stelselverbetering. Geschiedenisboeken doen dat door historische overheidspropaganda na te papegaaien, en door de indruk te wekken dat het
tegenwoordig beter of zelfs goed is. Al was het maar door te schrijven
vanuit de (onterechte) overtuiging dat we tegenwoordig alles beter
weten.
Massamoordenaars worden zelden als massamoordenaars aan de
kaak gesteld. Als Lodewijk 14 en Napoleon niet als massamoordenaar
bij u bekend waren, dan kan dat alleen komen door systematisch
gekleurde geschiedschrijving en gepraat. Vaak wordt een vergevende
houding tegenover machtswellustelingen verdedigd met de drogredenen dat de betreffende “leider” “ook maar een mens” was, en
moet worden beoordeeld met de normen van zijn tijd. De eerste
drogreden gaat voorbij aan het uitzonderlijke van de arrogantie van
machthebbers. De tweede is zonder meer onzin. Mensen hebben
moord en doodslag en oorlog en terreur altijd al afgekeurd. Dat is
echt geen vinding van de 21ste eeuw. Ieder levend wezen probeert pijn
zoveel mogelijk te vermijden. Vrijwel alle godsdiensten wijzen moord
en doodslag al duizenden jaren af. Alleen volgens hun persoonlijke
normen en waarden was het gedrag van Alexander, Caesar, Lincoln,
Lodewijk 14, Mao, Napoleon en Stalin en hun soortgenoten roemvol.
Niet volgens de normen van hun tijd. Het christendom is al 2000 jaar
oud en algemeen bekend. Het werd onder meer door Lodewijk 14 en
Napoleon misbruikt om hun macht te legitimeren. Maar van christelijke normen en waarden trokken ze zich alleen wat aan als het ze
uitkwam. ♦
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55. Gebreken van geschiedschrijving en journalistiek.
Analyse van de geschiedenis leert, dat vrijwel alle schandalen in
het openbaar bestuur, en door mensen veroorzaakte rampen geweten
kunnen worden aan valse pretenties van machthebbers. Van mislukte
ICT projecten tot oorlogen. Valse pretenties wil zeggen: het aanmatigen van niet aanwezige integriteit en competenties. De geschiedenis leert, dat valse pretenties het hoofdkenmerk zijn van de hoofdpersonen in politiek en overheidsorganisaties. Ze leert, dat de
bedoelde schandalen en rampen niet geweten kunnen worden aan
“menselijke fouten”. Claimen dat je dingen kunt die je niet kunt is
geen “menselijke fout”. Het gaat evenmin om vergeeflijke fouten. Dat
wordt feitelijk door de verantwoordelijken zelf bevestigd. Namelijk
door te proberen hun verantwoordelijkheid te ontkennen of
verbergen, of door informatie achter te houden, of vals te informeren.
Als het om vergeeflijke menselijke fouten ging was dat niet nodig.
Menselijke fouten kun je immers erkennen zonder je te hoeven
schamen.
Deze conclusie zou allang algemeen bekend zijn geweest als
journalisten, historici, politicologen en andere onderzoekers hun werk
naar behoren hadden gedaan. Als deze mensen zouden doen wat ze
beweren dat ze doen. Namelijk kennis verschaffen die de wereld op
een betrouwbare manier begrijpelijk maakt. In feite doen ze weinig
meer dan het beschrijven van gebeurtenissen en aspecten die niet het
risico van conflicten met autoriteiten veroorzaken. Zonder serieuze
analyse. In hoeveel geschiedenisboeken hebt u een paragraaf
aangetroffen met een titel in de geest van “Wat leert deze
geschiedenis”? (Ik in geen enkel).
Dat er geen lessen worden geleerd kan worden geweten aan
methodologische gebreken van geschiedschrijving en journalistiek.
Enkele daarvan werden al in de vorige paragraaf genoemd. Het
onderstaande vult aan. De gebreken hebben zelf uiteraard ook
oorzaken. Belangrijke veranderbare oorzaak is de onmogelijkheid om
journalisten en wetenschappers, en hun organisaties, te houden aan
hun codes en doelstellingen. Het is niet mogelijk om voldoende
tegenwicht te bieden tegen de in het geding zijnde persoonlijke en
financiële belangen.
Één van de belangrijkste methodologische tekortkomingen van
geschiedschrijving en journalistiek is het niet zoeken naar verklaringen en oorzaken. Dat bemoeilijkt of verhindert verbeteringen van
levensbelang. Een voorbeeld is het ontbreken van afdoende analyses
van de passiviteit van Franse, Engelse en Amerikaanse regeringen
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tussen 1933 en 1940, en van de passiviteit van de financieel toezichthouders in 1990-2008. Analyse van die passiviteit is niet nodig voor
een beschrijving die zich beperkt tot de makkelijkst zichtbare
gebeurtenissen, en zwijgt over wat overheden vanwege hun taken
hadden moeten doen. Analyse is echter onmisbaar voor verklaring, en
voor het leren van lessen die nodig zijn om herhaling te voorkomen.
Voor het leren van praktisch relevante lessen is bovendien
noodzakelijk dat wordt beseft dat er verschillende soorten oorzaken
zijn. Onderzoekers zouden moeten zoeken naar veranderbare
oorzaken. Besef van meerdere typen oorzaken is afwezig of zeer
onvoldoende. Het zoeken naar veranderbare oorzaken is echter niet
alleen van belang om oorzaken weg te kunnen nemen. Het is ook
methodologisch waardevol. Het stimuleert het nadenken en verbetert
het begrip. Een bewering als zouden “de dieper liggende oorzaken van
de crisis in het financiële stelsel liggen” “op het internationale macroeconomische terrein (handels- en monetair beleid, globalisering en
liberalisering van financiële markten)”91 is op zijn best volkomen
nutteloos.
In het algemeen worden er door historici en journalisten veel te
weinig vragen gesteld. Schrijvers vergewissen zich er onvoldoende
van, of ze in ieder geval wat betreft hoofdzaken een volledig en
betrouwbaar beeld geven. Het antropomorf behandelen van
organisaties bijvoorbeeld is niet alleen onverantwoord (in letterlijke
zin), maar houdt bovendien oorzaken en verantwoordelijkheden
onzichtbaar. Is iedereen in een organisatie even verantwoordelijk?
Waarom? Hebben medewerkers alleen gedaan wat ze uitdrukkelijk
was opgedragen? Zo niet, hoe zit het dan wel? Zelden of nooit wordt
in een nieuwsbericht of onderzoeksverslag expliciet gesteld dat een
bovengeschikte verantwoordelijk is tenzij het tegendeel is aangetoond.92 Dat topfunctionarissen alleen verantwoordelijk gesteld
willen worden voor successen is één ding. Dat geschiedschrijvers en
journalisten hetzelfde doen is iets heel anders. Dat is misleidend en
systeembevestigend.
Analyses zijn zeldzaam, maar conclusies nog veel zeldzamer. Laat
staan juiste en zinvolle conclusies. Onjuist is bijvoorbeeld vrijwel
altijd de incident-interpretatie. Dat wil zeggen dat zonder behoorlijk
onderzoek wordt aangenomen dat een gebeurtenis op zichzelf staat.
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Eerste rapport van de commissie De Wit, p. 11.
Een walgelijk voorbeeld is het rapport Van verwerping tot verheffing Over het q-koortsbeleid in Nederland 2005-2010 van de Evaluatiecommissie
q-koorts.
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Dus geen algemene oorzaken heeft.93 Methodologisch gezien zijn er
tegen de incidenten-interpretatie twee bezwaren. Punt 1: hij wordt
niet bewezen;94 en punt 2. hij beëindigt de analyse. Hij verhindert het
zoeken naar (veranderbare) algemene oorzaken.
Onder andere als gevolg van het ontbreken van een nadenkende
houding worden sommige typen waarnemingen niet gedaan. Mensen
zijn zich daardoor zelfs van sommige belangrijke zaken niet bewust.
Een voorbeeld. Uit het feit dat niet parlementen maar media de
meeste schandalen onthullen, plus (!) het falen van het toezicht zowel
in die schandalen als in bijvoorbeeld de geschiedenis van de q-koorts
en de voorgeschiedenis van de hypothekencrisis, kan worden
geconcludeerd dat zowel de controle door parlementen als het
daarvoor ingestelde toezicht wezenlijk tekort schiet, of in praktische
zin niet bestaat. Deze waarneming attendeert bovendien op het feit,
dat de zogenaamde controle van de regering door het parlement niet
meer inhoudt dan (quasi-) controle van nieuwe wetten en beleid.
(Alleen al de gaswinning en de toeslagenaffaire rechtvaardigen het
“quasi”).
Noch wetenschappers noch journalisten lijken te beseffen dat er
tussen mensen grote en belangrijke verschillen bestaan. Ze weten in
ieder geval niet met het gegeven om te gaan. Ze doen naar behoefte
alsof mensen wezenlijk gelijk en wezenlijk verschillend zijn. Hun beeld
van hoofdpersonen wordt niet alleen bepaald door de geselecteerde
feiten, maar ook door hoe de schrijver denkt dat mensen en zijn
hoofdpersonen in elkaar zitten. Er wordt geen rekening gehouden met
de mogelijkheid dat “leiders” in het heden soortgelijke eigenschappen
hebben als verfoeide “leiders” uit het verleden. Er zijn geen algemeen
aanvaarde methodes om hoofdpersonen vergelijkbaar te karakteriseren, en bijvoorbeeld hun (in)competenties vergelijkbaar te
beschrijven. Een dergelijke karakterisering is iets heel anders dan het
schrijven van “begripsvolle” (positief vooringenomen) biografieën.
Die ook nog eens uitgaan van min of meer gelijkheid van mensen, en
van een algemeen vermogen tot inleving in ieder ander.
Zowel wetenschappers als journalisten negeren de ondoorzichtigheid van hiërarchische overheidsorganisaties, en het vrijwel volledig
ontbreken van betrouwbare kennis over hun interne functioneren. Ze
lijken aan te nemen dat inzicht in het interne functioneren van die
Voor voorbeelden zie Governed by lies.
De incidenten-interpretatie is door Governed by lies zonder meer
gefalsifieerd.
93
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organisaties onbelangrijk is. Ondanks aanwijzingen voor het tegendeel. Zoals op de eerste plaats het feit van de ondoorzichtigheid als
zodanig. Die bevestigd wordt door de armzaligheid van de wet
openbaarheid van bestuur. Zo’n wet is immers overbodig als
overheidsorganisaties transparant zouden zijn. Dat de ondoorzichtigheid opzet is wordt bevestigd door affaires als die van Spijkers, Bos,
en de kindertoeslagen; en door de boeken van Van Buitenen; vaak in
combinatie met overheidsterreur. En door het feit dat in officiële
onderzoeken naar deze en andere affaires geen enkele poging is
gedaan om serieus te kijken naar het interne functioneren van de
betrokken organisaties. Ook al speelt dat meestal een wezenlijke rol.
Wetenschappelijk gezien is dit een methodologische fout van het
ergste soort. Er wordt niet slechts een mineur verschijnsel genegeerd,
maar het overgrote deel van het openbaar bestuur. Zeg 99%. Zonder
gedegen kennis van de werking van overheidsorganisaties kan het
falen van bijvoorbeeld de belastingdienst (toeslagenaffaire) en de
financieel toezichthouders (in het decennium voorafgaand aan de
hypothekencrisis) onmogelijk worden begrepen. In feite laat
Governed by lies zien dat deze organisaties uiterst ondeugdelijk
worden geleid en functioneren, en dat er geen toezicht is dat die naam
verdient. Politici hebben goede reden om overheidsorganisaties
ondoorzichtig te houden, en burgers goede reden om doorzichtigheid
te eisen.
Het bovenstaande is ook van toepassing op bijvoorbeeld de
(quasi-)rechtswetenschap en politicologie. (Dat is logisch: de oorzaken
zijn algemeen). Een onderzoek van 16 leerboeken op het gebied van
politieke stelsels liet zien dat geen van die leerboeken de werkelijkheid
beschrijft en verklaart.95 De boeken informeren over het staatsrecht,
over de formele stelsels. Ze beschrijven hoe het hoort; niet hoe het
gaat. De praktijkvoorbeelden die ze noemen worden niet geanalyseerd. Gebreken en verbeterpunten in (grond)wetten worden niet
genoemd. De leerboeken kunnen worden gezien als deel van de
verklaring van wijd verbreid onvermogen of onwil om open te
redeneren over de politieke gang van zaken, en om constructief te
redeneren over verbetering daarvan. De leerboeken dienen niet de
samenleving, maar de huidige politici. ♦

95

Zie section 9.2 van Governed by lies.
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56. Het nieuws als barrière tegen verbetering.
Onder “het nieuws” wordt hier alles verstaan dat als zodanig en in
dat verband door media wordt gepubliceerd. Het onderwerp krijgt
een aparte paragraaf omdat het in de huidige mensenwereld, in alle
staten, een enorm grote rol speelt.
Ontelbare media publiceren aan de lopende band nieuws. Het
nieuws domineert de stroom informatie die dagelijks de mentale
wereld van mensen binnenstroomt. Bij de gegeven aard van wat voor
nieuws doorgaat staat dat gelijk aan misleiding. Het nieuws geeft
maar zelden de informatie die het meest relevant is voor het
beoordelen van een gebeurtenis of stand van zaken.
Er is veel dat het misleidende karakter van het nieuws versterkt.
Op de eerste plaats wordt het versterkt doordat persberichten en
uitlatingen van politici en topfunctionarissen door de media vrijwel
per definitie als nieuws worden beschouwd, en doordat dit een groot
deel van het nieuws omvat. In theorie is er vrije nieuwsgaring, en zijn
media vrij om te publiceren en weg te laten wat ze willen. In feite
lijken ze bang te zijn bij concurrenten achter te blijven, en willen ze
hun nieuwsleveranciers te vriend houden. Het nieuws is daardoor in
sterke mate aanbod-gestuurd. Mede als gevolg hiervan is er onevenredig veel aandacht voor woorden en plannen, en weinig voor daden
en resultaten.
Persberichten zijn vrijwel nooit evenwichtig en onpartijdig. In de
regel gaan ze over onderwerpen waarover iets positiefs te zeggen valt,
en geven ze een onevenwichtig positief beeld. Onder andere door te
zwijgen over aannames en risico’s ten aanzien van uitvoering.
Persberichten worden door media slechts zelden behoorlijk
doorgelicht en in perspectief geplaatst.
Van dingen die zijn nagelaten, niet goed gaan, of zijn mislukt
verschijnt vrijwel nooit een persbericht. Politici verzwijgen of
ontkennen ze zoveel mogelijk.
Het grootste deel van wat als nieuws wordt gepresenteerd wordt
zodoende niet op de eerste plaats bepaald door wat er in de wereld
gebeurt of wordt nagelaten, maar door wat politici en topfunctionarissen willen dat de aandacht krijgt. En dus ook door wat ze willen
dat geen aandacht krijgt. De manier waarop het nieuws gemaakt
wordt betekent dat u vrijwel nooit hoort van dingen die zouden
moeten worden gedaan maar worden nagelaten, en van dingen
waaraan politici geen aandacht (willen) geven. Terwijl in ieder geval
een deel van die dingen wezenlijk is voor de maatschappelijke en
politieke gang van zaken, en voor de beoordeling daarvan. De media
nemen in feite aan dat politici informeren over alles dat voor burgers
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van belang is.
Media geven bijvoorbeeld absurd veel aandacht aan de talkshows
(“debatten”) die de Tweede Kamer houdt over actuele onderwerpen.
Die de “volksvertegenwoordigers” wel veel tijd kosten, maar meestal
niks zinnigs opleveren. Aan het merendeel van de ruim 200 wetten die
de Kamer er jaarlijks in de resterende tijd doorheen jast wordt door de
media vrijwel geen aandacht besteed. Evenmin wordt aandacht
besteed aan het veelvuldige niet of niet deugdelijk reageren door
politici op rapporten van onder andere toezichthouders, die wel
degelijk een reactie vereisen. Belangrijke en duidelijke voorbeelden
zijn de rapporten die het IPCC vanaf 1990 heeft gepubliceerd over
klimaatverandering als gevolg van onbeheerste dumping van
broeikasgassen in de atmosfeer, en de jaarverslagen van De Nederlandsche Bank (DNB) in de tijd van Wellink. Gezond verstand en
vergelijking met onder andere een gedegen waarschuwend rapport
van de Amerikaanse Rekenkamer zou geleerd hebben dat DNB al
vanaf 1995 of eerder disfunctioneerde. Zonder dat disfunctioneren
was de hypothekencrisis niet opgetreden.
Op het veelvuldig falen van de Verenigde Naties, vooral als gevolg
van fatale fouten in het Handvest, is nooit adequaat gereageerd.
Waarom hebben politici of rechtswetenschappers geen concept van
een deugdelijk alternatief geproduceerd?
Hopelijk zijn deze voorbeelden voldoende om te laten zien dat wat
u niet hoort belangrijker kan zijn dan wat u wel hoort.
Onder andere ter informatie en ruimte- of tijdvulling maken
media veelvuldig gebruik van interviews. Het instrument “interview”
is een grote steun voor de gevestigde orde. Conflictmijdend gedrag
van interviewers bevordert verzwijgen en conformisme. Het verhindert open discussie. Daar komt bij dat geïnterviewden worden
geselecteerd, en dat over de selectie geen verantwoording wordt
afgelegd. Media die een geïnterviewde te vriend willen houden mogen
niet lastig zijn. Weinig mensen zijn bereid een interview te geven als
duidelijk is dat het interview eenmalig en echt open is. Zo was vrijwel
geen van de personen die een hoofdrol speelden in de voorgeschiedenis van de hypothekencrisis bereid om een interview te
geven aan de makers van de documentaire Inside Job.96
Ondanks mooie journalistieke codes krijgen geïnterviewden de
kans om reclame te maken en te misleiden. Bijvoorbeeld door te
beweren dat de overheid personeel dat “keihard werkt” “in de kou
laat staan”, en dat er gewoon meer (belasting)geld bij moet. Media
96

Zie de zogenoemde film.
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nemen kennelijk zonder meer aan dat geïnterviewden de volledige
relevante waarheid spreken, en dat andere meningen onmogelijk zijn.
Er wordt zelden of nooit nagegaan of de beweringen van een geïnterviewde correct zijn. Sterker nog: er wordt niet eens nagegaan of
informatie niet beter ergens anders vandaan gehaald kan worden. Er
zijn immers plenty geschreven bronnen. Maar ja, maak daar maar
eens een programma of artikel mee! Dat is echter geen excuus voor
blind vertrouwen. Blind vertrouwen is in strijd met journalistieke
codes. Meer nog als het selectief is, en wordt gehandhaafd nadat het
beschaamd is. En als eventuele fouten niet hersteld worden, of
schadelijke gevolgen van misleiding of onjuistheden niet hersteld
worden, of niet kunnen worden.
Het feit dat er tegenwoordig zoveel interviews met politici en
topfunctionarissen verschijnen betekent dat er stelselmatig propaganda wordt gemaakt voor het stelsel waarin deze mensen hoofdrollen spelen. En voor de onderwerpen die deze personen in het
nieuws of de media willen hebben, en voor de manier waarop zij die
vormgeven (“framen”). Het betekent het negeren of achterstellen van
andere onderwerpen en zienswijzen. (Wat natuurlijk de bedoeling kan
zijn). Op deze manier oefent de politiek grote invloed uit op voorpagina’s en inhoud van de media, en op de zaken waarover mensen
denken en praten.
Journalisten en media hebben het vraagstuk van de (bewezen)
onbetrouwbaarheid van personen die voor het nieuws van groot
belang zijn niet verdedigbaar opgelost. In feite vergeten media en
journalisten het wangedrag van deze personen. Ze doen alsof de
bedoelde personen elke dag met een schone lei mogen beginnen, en
alsof ze ondanks bewezen wangedrag betrouwbaar zijn. Hoe dit te
rijmen valt met integere en competente journalistiek, of met de
bewering dat de media de overheid controleren, wordt niet uitgelegd.
Het is onmiskenbaar dat integer gedrag van de media een
wezenlijk en groot conflict tussen media en politiek zou veroorzaken.
De situatie wordt gecompliceerd door de neiging van veel mensen om
te buigen voor autoriteiten, ongeacht hun legitimiteit. Ook al is deze
houding in strijd met hun normen en waarden. Maar deze problemen
maken onbetrouwbare nieuwsvoorziening niet betrouwbaar. Ze
verklaren wel dat de media hun vrijheid op de eerste plaats gebruiken
om het politici en daardoor zichzelf niet moeilijk te maken. Media en
journalisten controleren alleen bij uitzondering. Als regel doen ze
dienst als quasi-kritisch doorgeefluik voor politici. Wat ze ook
publiceren, ze leren er zelf niets van. Door te laten vergeten en
wennen aan wangedrag dragen ze wel bij aan verslechtering. ♦
- 151 van 263 -

57. Wat leren over het politieke stelsel bemoeilijkt.
Dat er ondanks ruime beschikbaarheid van informatie niet méér
wordt geleerd uit de geschiedenis en eigentijdse gebeurtenissen kan
worden verklaard uit een combinatie van factoren. Op de eerste
plaats hebben mensen gebrekkige mentale capaciteiten. Ze vergeten
meer dan goed voor ze is. Ze zijn slecht in staat om nieuwe kennis te
analyseren, en om nieuwe kennis te integreren met wat ze al weten.
De illusie alles al te weten of begrijpen is wijdverbreid en fataal; want
ze beëindigt het leerproces.
Op de tweede plaats geeft het onderwijs een idealistisch in plaats
van betrouwbaar beeld van de sociale werkelijkheid. Daardoor is de
algemene kennis van mensen onvoldoende. Het onderwijs geeft geen
aandacht aan zwakke plekken in de organisatie van de samenleving,
en aan de risico’s die de zwakke plekken met zich meebrengen.
Op de derde plaats wordt leren bemoeilijkt door de aard van “het
nieuws”, in combinatie met de dominante plaats die het nieuws
inneemt in de informatiestroom waarmee de mentale wereld van
mensen dagelijks wordt overspoeld. De aard van het nieuws is in de
vorige paragraaf beschreven. De belangrijkste conclusies zijn dat het
“nieuws” over het algemeen een te rooskleurig beeld van de
werkelijkheid geeft; dat het op de eerste plaats een spreekbuis is van
overheid en andere politici; en dat het een gezamenlijk leerproces in
de weg staat.
Op de vierde plaats wordt leren over het functioneren van politici
bemoeilijkt doordat niet een onafhankelijke rechter oordeelt over hun
gedrag, maar partijgenoten en de Tweede Kamer. Dat laatste wil
zeggen: coalitiegenoten. En die proberen juist te voorkomen dat de
onderste steen boven komt. Er vindt dus geen degelijk onderzoek
plaats. Gevolg is dat belangrijke informatie verborgen blijft, en dat
lieden waarvan onbetrouwbaarheid en incompetentie bewezen is, en
waarmee vrije mensen het contact zouden verbreken, hun machtspositie behouden.97 Met andere woorden: deze lieden worden zelden
betrouwbaar beoordeeld, en er worden nooit passende maatregelen
tegen genomen. De bevolking krijgt daardoor systematisch een te
positief beeld van politici. In principe kunnen de media corrigerend
optreden. Maar om de redenen die in eerdere paragrafen zijn
aangegeven doen ze dat helaas niet.
Op de vijfde plaats wordt leren bemoeilijkt door volkomen
ondeugdelijke parlementaire quasi-onderzoeken. Ze worden
uitgevoerd door afhankelijke in plaats van onafhankelijke personen,
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Wat Nederland betreft is drs. M. Rutte het meest recente voorbeeld.
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die bovendien geen bewezen onderzoekscompetentie hebben.98
Vanwege hun ondeugdelijkheid kunnen de onderzoeken alleen
bedoeld zijn om de bevolking zand in de ogen te strooien. Om de
bevolking het idee te geven dat al het mogelijke is gedaan om
herhaling te voorkomen. En tegelijkertijd te verhinderen dat er iets
structureels wordt veranderd, en de machtspositie van politici als
groep wordt aangetast. Mensen die niet willen erkennen dat ze
incompetent zijn, kunnen hun falen hoogstens met halve waarheden
“verantwoorden”.
Incompetentie kan echter niet verklaren dat de wetgeving politici
stelselmatig buiten schot houdt, en dat onderzoeken verantwoordelijke onintegere en incompetente (semi-)politici ongenoemd en
ongemoeid laten; en nalaten fundamentele stelselfouten te signaleren.
Dat soort dingen is alleen met boos opzet te verklaren. De politieke
sector verzet zich bewust tegen correctie. Dat verzet kan verklaard
worden uit een combinatie van oorzaken: 1) politici hebben niet de
capaciteiten om voorstellen voor verbetering te ontwikkelen; 2)
verbetering druist in tegen hun belang; 3) de bestaande trukendoos is
tot nu toe voldoende om druk voor verandering te voorkomen of af te
wenden; 4) niemand kan ze dwingen. ♦
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Voor een analyse van onderzoeken van de hypothekencrisis en de q-koorts
zie de boeken 2 resp. 3 van Governed by lies.
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58. Het verklaren en voorspellen van (historische) gebeurtenissen.
Het zou mooi zijn als geschiedschrijvers gebeurtenissen zouden
verklaren. Dat doen ze maar zelden. Het is bij menselijk gedrag ook
niet altijd eenvoudig. Verklaren van gedrag betekent het leggen van
verband tussen dat gedrag en de relevante normen en waarden en
omstandigheden. Dus onder andere bekendheid met die normen en
waarden. De stelsels normen en waarden van de relevante besluitvormers zijn echter bijna altijd onvoldoende gedefinieerd en bekend.
Dat menselijke stelsels normen en waarden onvoldoende zijn
gedefinieerd is een gevolg van de beperktheid van de menselijke
mentale capaciteiten. Mensen zijn zich maar ten dele bewust van hun
normen en waarden. Ze hebben hun normen en waarden zeker niet
zodanig geordend dat ze consistent gebruikt kunnen worden.
De subjectiviteit van stelsels normen en waarden hoeft bij het
verklaren van gedrag geen probleem te zijn. De gebrekkige definitie,
is dat wel. Het vergroot het aantal gelijkwaardige gedragsmogelijkheden, en dus de willekeur en onzekerheid. Tegenstrijdigheden in
gedrag zijn daardoor bijna onvermijdelijk. Als de uitgangspunten
onvoldoende gedefinieerd zijn is het onduidelijk in termen waarvan
gedrag verklaard moet worden. Er kan op zijn best een vaag verhaal
verteld worden, met meerdere mogelijkheden.
Daar komt nog bij dat het voor een actor moeilijk en vaak
onmogelijk is om alle informatie die nodig is voor een bepaald besluit
tijdig te verwerven, en er competent mee te redeneren. Er is alle reden
om aan te nemen dat mensen dat alleen in de eenvoudigste gevallen
kunnen.99
De gebreken in mentale capaciteiten zijn hoogstens globaal
bekend. Ze hoeven zich niet op een verklaarbare manier te
manifesteren.
Een belangrijk voorbeeld van gebrekkige menselijke capaciteiten
is gebrekkige zelfkennis. Het kan zich manifesteren in zelfoverschatting en valse pretenties. De betreffende personen menen of claimen
meer competenties te hebben dan ze feitelijk hebben. Dat leidt
onvermijdelijk tot fouten en, ook door die personen zelf, ongewenste
gevolgen. Bij openbaar bestuurders garanderen valse pretenties
grootschalige ellende en verspilling.
Valse pretenties zijn dagelijks waarneembaar. Het meeste
overheidsbeleid en de meeste overheidsprojecten zijn gebaseerd de
pretentie te begrijpen wat niet wordt begrepen. Het deregulerings99

In die zin, dat de uitkomsten van hun beslissingen en gedrag optimaal
blijken te zijn in hun eigen ogen, volgens hun eigen normen en waarden.
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beleid van 1995-2008, en talloze ICT projecten zijn duidelijke
voorbeelden. Vrijwel alle wet- en regelgeving is gebaseerd op de
Genesis-pretentie: “de politiek spreekt, en het is”. Pretenties zijn
voldoende, competenties zijn niet nodig. De God van Genesis keek
vervolgens of het goed was, politici vinden dat niet nodig.
In feite kunnen vrijwel alle falen en schandalen rond overheden
worden verklaard als gevolgen van valse pretenties. Politici
pretenderen functies te kunnen vervullen die ze in feite helemaal niet
kunnen vervullen. Ze kunnen zelfs de inhoud en waarde van adviezen
niet beoordelen. De voorbeelden tonen aan, dat hun gebreken niet
door hun ministeries, adviesorganen, procedures of wat dan ook
worden ondervangen.
Uit het bovenstaande volgt, dat historische gebeurtenissen in de
regel mede verklaard moeten worden uit menselijke gebreken, en dat
gebrekkige bekendheid van die gebreken invloed heeft op de aard van
de verklaring van die gebeurtenissen. Gevolg is verder dat voorspellingen van historische gebeurtenissen over het algemeen alleen in
globale termen geformuleerd kunnen worden. Dus bijvoorbeeld dat
een nieuwe financiële crisis alleen een kwestie van tijd kan zijn.
Soms kan alleen voorspeld worden in termen van mogelijkheden
met verschillende kansen. Het is onjuist om zo’n gebeurtenis te
verklaren zonder op te merken dat het net zo goed anders had kunnen
gaan. Het is onjuist om het aantal ogen van een opgegooide dobbelsteen anders te verklaren dan als het toevallige resultaat van een
opgegooide dobbelsteen.
Geschiedschrijvers en journalisten proberen meestal een beeld van
historische gebeurtenissen te geven dat zo nauw mogelijk aansluit bij
hoe ze denken dat het hoort. Ze gaan ervan uit dat machthebbers hun
taak zo goed mogelijk uitvoeren. Ze nemen de uitleg van machthebbers serieus. Voor hun fouten proberen ze verantwoordbare
redenen te vinden. Fouten worden in de regel als algemeen menselijk
voorgesteld en aanvaard, en “goede bedoelingen” als geldig excuus.
Geschiedschrijvers en journalisten doen hun best begrip te tonen voor
de moeilijkheid van de vraagstukken in het openbaar bestuur, en
voor de “zware verantwoordelijkheid” van openbaar bestuurders. Er
wordt “constructief meegedacht”. Het aanvaarden van een topfunctie
in het openbaar bestuur wordt nooit gepresenteerd als blijk van
arrogantie en bereidheid tot het aanvaarden van ondraagbare risico’s.
De valsheid van pretenties wordt vrijwel nooit openlijk gesignaleerd.
Net zo min als het niet proberen om de taken en organisatie van het
openbaar bestuur aan te passen aan menselijke capaciteiten. Fouten
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worden vrijwel nooit gepresenteerd als blijken van ontoereikende
menselijke capaciteiten.
Betrouwbare geschiedschrijving en journalistiek daarentegen
analyseren de integriteit en competenties van de relevante personen
open en afstandelijk. Ze leggen verband tussen de eigenschappen van
deze personen en de gebeurtenissen. Ze laten zien wat in het belang
van de bevolking had kunnen en moeten gebeuren, maar is nagelaten.
Ze beschrijven niet alleen doen en laten waar verantwoordbare
redenen voor zijn, maar ook doen en laten dat niet behoorlijk
verantwoord kan worden. Ze laten zien welke stelseleigenschappen
benoeming van ongeschikte personen, en wanbestuur en wanbeleid,
mogelijk maken, en correctie verhinderen. Geschiedschrijving en
journalistiek die dat niet doen zijn selectief onvolledig, en dus
onbetrouwbaar.
De rol van de menselijke gebreken is geen ondergeschikte. Voor de
belangrijkste historische catastrofes lijken menselijke gebreken zelfs
de dominante verklarende factor.100 Niet bijvoorbeeld gebrekkige
kennis. Het onderstaande geeft voorbeelden.101
Het eerste is de geschiedenis van Lodewijk 14 (L14) van Frankrijk
in de hoofdstukken 20 en 21 van A History of the Modern World van
Palmer en Colton. Het voorbeeld is belangrijk omdat het een wijd
verspreid leerboek betreft. Er zijn bijna 2 miljoen exemplaren van
verkocht. De hoofdstukken 20 en 21 geven een positief beeld van L14.
Het beeld is positief als gevolg van weglating van informatie die een
positief beeld onverdedigbaar maakt.
In de bespreking van de intrekking van het decreet van Nantes in
hoofdstuk 20 worden geen aantallen slachtoffers genoemd. Volgens
het artikel “Huguenot” in de Encyclopaedia Britannica van 2002 zijn
er wegens die intrekking 400.000 mensen Frankrijk ontvlucht. Het
waren relatief ondernemende en goed opgeleide mensen. Hun vertrek
betekende een aderlating van de Franse economie en bestuur.
Hoofdstuk 21 gaat over de oorlogen van L14. Het hoofdstuk zegt
niets over aantallen slachtoffers en financiële kosten. In feite
sneuvelden er meer dan een miljoen mannen.
Het is duidelijk dat het moeilijk is om een positief beeld overeind
te houden als dit soort getallen genoemd zou worden.
De conclusie van de hoofdstukken had kunnen zijn dat de mentale
capaciteiten van L14 dermate onvoldoende waren dat hij ondanks
vermeende goede bedoelingen immens veel onherstelbaar leed heeft
100
101

In de dierenwereld ontbreken zulke catastrofes...

Voor meer voorbeelden zie Governed by lies.
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veroorzaakt, en Frankrijk in een slechtere toestand heeft achtergelaten dan hij het had aangetroffen. L14 overschatte zichzelf
mateloos, en zijn pretenties waren vals.
De financiële crises van 2008 en de daaropvolgende jaren was het
gevolg van meer dan een decennium wanbestuur en wanbeleid van
politici en hun zetbazen. Ze waren het gevolg van een decennium van
onbeheerste uitgaven en begrotingstekorten, van dereguleringsbeleid
op basis van hersenschimmen, en van misbruik van macht om
waarschuwingen te negeren. Vrijwel alle toezichthouders verzaakten
hun taak. Ze werden (en worden) door parlementen niet gecontroleerd en niet tot de orde geroepen.102 Vrijwel alle verantwoordelijken
gedroegen zich systematisch onverantwoordelijk. Dat kwam niet door
het ontbreken van “kennis van nu”, of door te lage kapitaaleisen.
Betrouwbare waarschuwingen waren gegeven. Niet ontbrekende
kennis en ontbrekende waarschuwingen veroorzaakten de financiële
crises. Belangen evenmin. De crises werden veroorzaakt door de
onbeheerste arrogantie van onintegere incompetente politici. De
machthebbers hadden het financieel-economische stelsel instabiel
gemaakt, zonder iets aan risicomanagement te (laten) doen. Allerlei
storingen hadden tot een crisis kunnen leiden. Het was echter niet met
te voorzien welke storing wanneer zou optreden, en voldoende zou
zijn om een crisis te ontketenen.
Zó ziet een samenvatting van een verklarende en leerzame
geschiedenis van de financiële crises er uit.
Valse pretenties kunnen groter en kleiner zijn. Pretenderen een
land te kunnen leiden is iets anders dan pretenderen mensen Engels te
kunnen leren. Valse pretenties die risico’s scheppen voor het welzijn
van grote aantallen mensen zijn niet algemeen menselijk. Het is
daarom onjuist om valse pretenties als wel-niet eigenschap voor te
stellen, en als een (algemene) “menselijke fout”. Alleen politici
pretenderen zich overal mee te kunnen en moeten bemoeien. De
overgrote meerderheid van de menselijke populatie heeft zulke
pretenties niet. ♦

102

De uitzonderingen speelden geen rol van betekenis, of werden geëlimineerd
voordat ze enig effect hadden. Zie boek 2 van Governed by lies, of Wellinks
meineed.
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59. Respect, gelijkberechtiging, en aansprakelijkheid.
VD respect. eerbied uit hoogachting of angst
VD respecteren. 0.1 het blijk geven van respect (voor) 0.2 (een zaak) met eerbied
behandelen 0.3 (voorschriften) eerbiedigen
VD aansprakelijkheid. 0.1 vervolgbaarheid wegens veroorzaakte schade 0.2 de
verplichting om zich desgewenst te verantwoorden
VD aansprakelijk. 0.1 aangesproken kunnende worden om verantwoording af te
leggen 3.1 [begin cursief:] zich voor iets ~ stellen [einde cursief] zich verbinden om
mogelijke schade te vergoeden
MW respect (noun). 2: an act of giving attention: consideration 3 a: high or special
regard: esteem
MW respect (verb). 1 a: to consider worthy of high regard: esteem b: to refrain from
interfering with
MW liability. 1 a: The quality or state of being liable
MW liable. 1 a: obligated according to law or equity: responsible b: subject to appropriation or attachment 2 a: being in a position to incur b: exposed or subject to some
usu. adverse contingency or action
PhAZ respect.
 Sens ordinaire. Sentiment qu'imposé la valeur d'une personne, d'une idée ou
d'une règle, et qui conduit à s'abstenir de toute action ou de tout jugement qui
pourrait lui porter atteinte.
 Philosophie et morale. Chez Kant, sentiment moral, distinct de tous les autres
sentiments, en ce qu'il ne provient pas de la sensibilité mais de la raison
pratique, c'est-à-dire de l'obligation engendrée par la loi morale.
PhAZ responsabilité.
 Sens ordinaires. 1. Désigne une certaine maturité psychologique, la faculté de
bien juger, de prendre des décisions raisonnables et avisées 2. Une responsabilité est aussi une charge que l'on accepte d'assumer et renvoie à des
capacités de décision pour un domaine donné.
 Droit. La responsabilité civile établit entre un acte dommageable et une
personne donnée une relation directe qui fait de la personne l'auteur de l'acte.
La responsabilité pénale pose le problème de la mesure dans laquelle on peut
reconnaître un agent (criminel, voleur...) comme l'auteur réel de l'infraction
commise (problème de la liberté de l'agent).
 Termes voisins: liberté, maîtrise
 Termes opposés: folie, inconscience, insouciance, irresponsabilité
 [Gerelateerd:] droit, Jonas, volonté

Wat betreft “respect”lijken de definities 1b van MW en de “sens
ordinaire” van PhAZ strikt. Volgens de andere definities is “respect”
rekbaar. Ze geven geen maatstaf of grenzen. Dat is voor taalgebruikers lastig en problematisch omdat 1) respect voor relaties
tussen mensen uiterst belangrijk is; 2) omdat de toepasbaarheid van
het begrip daardoor vaak twijfelachtig is;103 en 3) omdat er geen
minder rekbaar alternatief voor het begrip bestaat. Het “respect” van
103

Met name als het in strijd is met in andere verbanden erkende rechten.
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de woordenboeken is een vrij nutteloos begrip omdat volgens de
woordenboeken vrijwel elk gedrag respectvol genoemd mag worden.
In dit boek wordt respect in een veel minder rekbare zin gedefinieerd
en gebruikt. Respect betekent:
1. Gelijkberechtiging. Geen van de betrokkenen heeft meer te
vertellen dan anderen. De volgende punten zijn hier
uitwerkingen van.
2. Dat alle betrokkenen gelijkwaardig kunnen meebeslissen over
zaken van gemeenschappelijk belang.
3. Dat alleen wordt gehandeld op basis van voorafgaande
vrijwillige instemming van alle betrokkenen, op basis van
volledige, juiste en tijdige informatie.
4. Dat een actor mensen geen risico op onherstelbare of
onvergoedbare schade laat lopen. Geen hinder laat ondervinden,
en niet laat opdraaien voor kosten of schade van zijn handelen.
5. Dat een actor aansprakelijkheid aanvaardt voor eventueel
veroorzaakte schade, ook als die onvoorzien en onvoorzienbaar
is. D.w.z.: hinder wordt gecompenseerd, en schade hersteld of
vergoed.
6. Een actor die dat betreft, erkent dat hij zelf wel, en een ander
niet, veroorzaker van hinder, schade, of dergelijke kan zijn.
De lezer kan voor zichzelf nagaan dat ontkenning of beperking
hiervan neerkomen op gebrek aan respect.
Zelfrespect wil zeggen: het eisen van 1-3, en het niet aanvaarden
van hinder, schade en risico’s als bedoeld in 4-6, dus zonder voorafgaande instemming enzovoorts. Wie zichzelf respecteert staat niet toe
dat anderen zonder voorafgaande instemming namens hem of haar
optreden, geeft geen blanco volmacht, en laat zich niet gebruiken.
Het aansprakelijkheidsrecht is de politieke en juridische
belichaming van respect of het gebrek daaraan.
In de huidige wereld gaat het bij aansprakelijkheid om het wel of
niet aansprakelijk zijn van degene die door doen of laten schade of
risico heeft veroorzaakt. Dát is waar juridische discussies over
aansprakelijkheidskwesties anno 2020 om draaien. Dit soort discussie
lijkt als twee druppels water op die in het strafrecht. Daar was de
aandacht tot voor kort vrijwel volledig op de verdachte gericht.
Namelijk op de vraag of de verdachte de daad had gepleegd, en in
welke mate de daad hem of haar toegerekend kan worden. In beide
rechtsgebieden blijven of bleven de slachtoffers uit het zicht. Dat kan
in beide gevallen worden verklaard als gevolg van verzelfstandiging
van de rechtspraak. Van het losraken van de rechtspraak van de rest
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van de samenleving. Plus natuurlijk onvoldoende nadenken (of
vermogen daartoe). Verbanden met andere normen en waarden, en
de functie van de rechtspraak, zijn uit het oog verloren. In beide
rechtsgebieden is vergeten dat de hoofdzaak niet degene is die
anderen heeft geschaad, maar het helpen en beschermen van degenen
die onterecht slachtoffer zijn geworden en zouden kunnen worden. De
hoofdzaak is niet de vraag of bepaalde personen aansprakelijk
kunnen worden gesteld, maar de vraag wie de veroorzaakte schade
moet herstellen of vergoeden. Plus de vraag hoe voorkomen kan
worden dat onherstelbare of onvergoedbare schade wordt veroorzaakt. Bij mensen die elkaar respecteren staat voorop dat de schade in
ieder geval niet hersteld of vergoed hoeft te worden door degenen
waarvan de onschuld evident is.104 Ook niet via belastingen. In een
samenleving waarin mensen elkaar respecteren wordt schade hersteld
of vergoed door degenen die daar de oorzaak van zijn of kunnen zijn,
en evenredig met hun bijdrage. Eventueel (door henzelf) geschat.
Het huidige aansprakelijkheidsrecht bewijst dat het begrip
“respect” anno 2020 in de praktijk weinig voorstelt. Het geldende
recht is in strijd met de norm of waarde “respect”. Er is in de huidige
samenleving geen daadwerkelijk respect. Zowel de openbare discussies als het recht getuigen van een primitieve stand van zaken.
Maar ook de wijze van besluitvorming door de staten-generaal,
meerderheidsbesluitvorming, getuigt ervan. Zie de gelijknamige
paragraaf en de paragraaf Tolerantie.
Één van de belangrijkste verschillen tussen de taalafspraak en het
geldende recht, is dat de taalafspraak onschuldigen vrijwaart, terwijl
het huidige recht vrijwaring, en dus schadevergoeding, tot uitzondering heeft gemaakt. Gevaarlijk gedrag en het scheppen van risico’s
worden door het huidige recht zelfs bevoordeeld. Ongetwijfeld heeft
de sterk toegenomen invloed van politieke meerderheidsbesluitvorming op het menselijk welzijn hiertoe veel bijgedragen. De schadeveroorzaking door aardgaswinning in Groningen is een duidelijk
voorbeeld. Meerderheidsbesluitvorming went mensen er aan dat er
offers moeten worden gebracht voor wat politici beweren dat het
algemeen belang vereist. De politieke en juridische praktijk went
mensen aan het veroorzaken van schade zonder plicht tot vergoeding.
♦
104

Argumenten betreffende risico’s van het bestaan zijn niet alleen drogredenen, maar gelden net zo goed voor de veroorzakers van hinder, schade en
risico’s als voor hun slachtoffers. (Het zijn drogredenen o.a. omdat ze
oorzaken negeren. Kan de gezondheidszorg worden afgeschaft omdat ziekten
tot de risico’s van het bestaan behoren?)
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60. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
VD verantwoorden. 0.1 rekenschap geven of afleggen van 0.2 rechtvaardigen
VD verantwoordelijk. 0.1 zich moetende verantwoorden 0.2 verplicht te zorgen voor
VD verantwoordelijkheid 0.1 de plicht rekenschap te geven 0.2 de taak, de plicht
voor iets of iemand te zorgen 0.3 taak die zware plichten of zorgen met zich
meebrengt
MW responsible. 1 a: liable to be called on to answer b (1): liable to be called to
account as the primary cause, motive or agent (2): being the cause or explanation
3: marked by or involving responsibility or accountability 4: politically answerable;
esp. required to submit to the electorate if defeated by the legislature- used esp. of
the British cabinet
MW responsibility. 1 the quality or state of being responsible: as a: moral, legal or
mental accountability 2: something for which one is responsible
PhAZ responsabilité.
 Sens ordinaires. 1. Désigne une certaine maturité psychologique, la faculté de
bien juger, de prendre des décisions raisonnables et avisées. 2. Une responsabilité est aussi une charge que l'on accepte d'assumer et renvoie à des capacités
de décision pour un domaine donné.
 Droit. La responsabilité civile établit entre un acte dommageable et une
personne donnée une relation directe qui fait de la personne l'auteur de l'acte.
La responsabilité pénale pose le problème de la mesure dans laquelle on peut
reconnaître un agent (criminel, voleur...) comme l'auteur réel de l'infraction
commise (problème de la liberté de l'agent).
 Termes voisins: liberté, maîtrise
 Termes opposés: folie, inconscience, insouciance, irresponsabilité
 [Gerelateerd:] droit, Jonas, volonté

Woorden die zijn samengesteld met het woorddeel “verantwoord”
hangen samen met verantwoorden. In dit boek wordt onder verantwoorden van gedrag verstaan: het juist en volledig informeren over
gedrag en over de gevolgen daarvan, met opgaaf van redenen.
Gedrag is verantwoordelijk of verantwoordbaar als de persoon aan
wie verantwoording verschuldigd is na toetsing aan de van toepassing
zijnde normen en waarden kan instemmen met het gedrag waarover
verantwoording wordt afgelegd.
Het woord “verantwoordbaar” wordt in dit boek gebruikt omdat
het meer dan “verantwoordelijk” laat zien dat verantwoording
verschuldigd is aan personen, en dat het tegenover personen is dat
verantwoord moet worden. Het begrip “verantwoordelijk” lijdt door
politiek misbruik niet alleen aan slijtage, maar heeft ook enige schijn
van objectiviteit. Die schijn wil ik zoveel mogelijk vermijden.
Met verantwoordelijk wordt in dit boek meestal verantwoordbaar
bedoeld. Beide begrippen willen zeggen dat gedrag aanvaardbaar
moet zijn voor iemand die weet hoe het hoort en wat gepresteerd had
moeten zijn. Voor iemand die de betreffende normen en waarden
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kent, en belang heeft bij het gedrag en de prestatie. Hij of zij moet na
volledige en juiste informatie in kunnen stemmen met het gedrag
waarover verslag is gedaan, en dus ook over het resultaat daarvan.
In het openbaar bestuur speelt aansprakelijkheid geen rol van
betekenis. In de samenleving buiten het openbaar bestuur speelt
verantwoordelijkheid in de regel een rol die ondergeschikt is aan
aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid is iemands plicht om de schade
te herstellen of vergoeden die hij of zij door vermijdbaar gedrag heeft
veroorzaakt. De hoofdvraag is niet wie verantwoordelijk is, maar wie
aansprakelijk is. Er is schade veroorzaakt, en degene(n) die geschaad
zijn willen herstel of vergoeding.
Bij de beantwoording van de vraag of een persoon of organisatie
aansprakelijk kan worden gesteld wordt vaak gedaan alsof het er toe
doet of iemand iets voorzag of kon voorzien, wel of geen bedoeling
had enzovoorts. Als regel worden daarbij de stand van de vakkennis
en de normen voor behoorlijk (verantwoordelijk) gedrag genegeerd.
De vragen over voorzienbaarheid en bedoelingen getuigen bovendien
van eenzijdigheid.105 Ze gaan voorbij aan objectief bewezen feiten: 1)
dat er schade is veroorzaakt; en 2) dat de slachtoffers onschuldig zijn
(niets met de veroorzaking te maken hadden). De evenwichtige vraag
is dus niet of actoren wel of niet moeten vergoeden, maar wie van de
twee betrokken partijen moet vergoeden: de actoren of de slachtoffers. De vraag is niet zozeer of de veroorzakers wel of niet moeten
betalen, maar wie voor de kosten van de schade moet opdraaien:
veroorzakers of slachtoffers. Tegenover vermeend onrecht of
vermeende hardheid tegenover veroorzakers staat het evidente
onrecht tegenover de slachtoffers, en het al dan niet bevorderen van
het nemen van risico’s door de precedentwerking van de juridische
argumentatie.
De politieke praktijk contrasteert sterk met de gang van zaken in
het niet-politieke deel van de samenleving. Politici hebben het
zodanig geregeld dat ze vrijwel nooit aansprakelijk gesteld kunnen
worden, en dat zelfs hun verantwoordelijkheid weinig voorstelt.
Ministers dienen te zorgen voor deugdelijke wetgeving en beleid,
en voor doeltreffende en doelmatige uitvoering. De Tweede Kamer
kan ze ter verantwoording roepen. Dat is in de regel meer schijn dan
werkelijkheid. Namelijk omdat de ondervraging zeer gebrekkig is, en
omdat genoegen wordt genomen met ondeugdelijke antwoorden.
Herhaling van onbehoorlijk gedrag wordt vrijwel altijd gedoogd. Aan
wangedrag of wanprestatie worden zelden consequenties verbonden.
105

Verdachte eenzijdigheid, want systematisch in het voordeel van actoren.
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De Kamer neemt genoegen met kletspraat. Ze gedraagt zich niet
competent. Ze gedraagt zich alsof haar grootste belangen het
coalitiebelang en het partijbelang zijn. Ze gedraagt zich alsof ze niet
de Nederlanders, maar alleen een coalitie van politieke partijen
vertegenwoordigt. De gang van zaken hoeft niet te verbazen. Want
feitelijk hoeft alleen verantwoording te worden afgelegd tegenover de
coalitie. Die immers de meerderheid heeft. En de meerderheid maakt
in de Kamer de dienst uit.
Een bewindspersoon verantwoording laten afleggen betekent
meestal alleen dat deze persoon ten overstaan van de media de
gelegenheid krijgt zich er uit te kletsen. De hoorzittingen van de
onderzoekscommissie naar de hypothekencrisis vervulden een zelfde
rol.106 Veroorzaakte schade hoeft nimmer persoonlijk vergoed te
worden; boetes worden nooit opgelegd. De Kamer doet alsof ze maar
twee keuzes heeft: nietsdoen of afzetten (“het vertrouwen opzeggen”).
Politici en media doen alsof afzetten de zwaarst mogelijke straf van
de wereld is. Wat natuurlijk onzin is.
De geschetste quasi-verantwoordingspraktijk verklaart het
jarenlange onverantwoordbare gedrag van ministers en Kamers
terzake van onder andere klokkenluider Spijkers, de q-koorts, het
financiële stelsel (uitmondend in de financiële crises van rond 2008),
en de kinderopvangtoeslagen.107 Politici hebben het begrip
“verantwoordelijk” vrijwel volledig uitgehold. ♦

106

Dit was de enige steekhoudende reden voor de hoorzittingen; want voor
informatie waren ze niet nodig.
107
Voor de q-koorts en financiële crises zie Governed by lies; voor de
toeslagenaffaire zie de gespreksverslagen en het rapport van de
ondervragingscommissie, alle uit 2020.
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61. Tolerantie.
VD tolerantie. 0.1 verdraagzaamheid jegens andersdenkenden 0.2 (technisch)
toegestane afwijking van een bepaalde norm
MW tolerance. 2 a: sympathy or indulgence for beliefs or practices differing from or
conflicting with one’s own b: the act of allowing something 3: the allowable
deviation from a standard; esp: the range of variation permitted in maintaining a
specified dimension in machining a piece
PhAZ tolerance.
 Sens ordinaires. 1. Capacité d'accepter ou de supporter des perturbations
physiques ou morales (tolérance à la douleur, au bruit...). 2. Sens péjoratif:
acceptation contrainte de quelque chose que l'on ne peut empêcher.
 Morale et politique. Principe fondé sur l'égale liberté et dignité des convictions,
qui exige de ne pas contraindre une opinion lorsqu'elle est contraire à la sienne.

De woordenboekdefinities maken geen onderscheid tussen
woorden en daden. Er wordt niet expliciet gezegd dat het bij
tolerantie niet alleen, of niet zozeer, gaat om woorden, maar vooral
om daden. Dit is van belang omdat woorden en daden regelmatig met
elkaar in strijd zijn.
De woordenboekdefinities zijn rekbaar. De definities geven geen
grenzen. Volgens zulke definities betekent tolerantie weinig of niets.
De woordenboeken zeggen niets over de aard van getolereerde
overtuigingen of gedragingen. De tolerantie van de woordenboeken
hoeft niet consistent te zijn met respect. Volgens de woordenboeken is
ook het gedogen van schadelijk gedrag tolerantie. Zo’n vorm van
tolerantie is strijdig met respect als positieve waarde. Je kunt een
waarde niet tegelijkertijd positief vinden en schending onbelangrijk.
Onverschilligheid voor de aard van het getolereerde gedrag is niet in
overeenstemming met het spraakgebruik. Volgens het spraakgebruik
is tolerantie een teken van respect, een positieve waarde. Volgens het
spraakgebruik drukt «Nederland is tolerant» iets positiefs uit.
Het begrip tolerantie wordt nuttiger en minder misleidend als het
wordt gedefinieerd als volgt: tolerantie is het verdragen en accepteren
van gedrag dat geen (objectief) aantoonbare schade of hinder veroorzaakt, of het risico daarvan. Iets dat alleen maar “aanstoot” geeft
veroorzaakt geen schade, hinder of risico. Aanstoot kan ook ingebeeld
of voorgewend zijn. Aanstoot nemen aan iets dat je niet schaadt is
intolerant, zelfs bij de aangehaalde definities. Het is erg praktisch om
de grens op de aangegeven manier te trekken. Op de eerste plaats
omdat subjectieve schade niet betrouwbaar is vast te stellen en te
meten. Op de tweede plaats omdat het erkennen van subjectieve
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schade of hinder als grond voor verboden de deur wagenwijd openzet
voor willekeur en onbegrensde vrijheidsberoving.
Tolerantie in de hier gedefinieerde zin betekent dat mensen vrij
zijn in de keuze van hun kleding. Inclusief hoofddoekjes.108 Het maken
en exposeren van afbeeldingen van mensen is toegestaan. Zwarte Piet
is toegestaan. Beeldenstormen als die in Nederland in de 16e eeuw, en
recent in Afghanistan, zijn niet toegestaan. Het zijn voorbeelden van
intolerantie.
Tolerantie is een uiting van respect, van gelijkberechtiging, en van
het idee dat mensen vrij zijn zolang ze anderen niet (objectief)
schaden of hinderen. Tolerantie betekent onder andere vrijheid van
meningsuiting. Als tolerantie grondwettelijk voorgeschreven zou
worden, dan is een apart artikel over persvrijheid of vrijheid van
meningsuiting overbodig.109
De definitie van talen is geen onderwerp van politieke besluitvorming. Een Kamermeerderheid kan dus van intolerantie geen
tolerantie maken of omgekeerd. In feite is meerderheidsbesluitvorming een vorm van intolerantie. Van de minderheid wordt
namelijk meer geëist dan tolerantie. Meerderheden geven niet alleen
aanstoot. Ze benadelen minderheden daadwerkelijk. Het tolereren
van meerderheden die in strijd met de taalafspraak belangen schaden
gaat veel verder, zowel principieel als praktisch, dan het tolereren van
activiteiten waarvan men noch schade noch hinder ondervindt. Het
basisprobleem is dat meerderheidsbesluitvorming in strijd is met de
normen en waarden van de taalafspraak. Het is in strijd met
gelijkberechtiging en met respect.110
Een norm wettelijk decreteren of tot beleid maken betekent
iedereen die norm opleggen. Het betekent inperking van vrijheid van
handelen. Bij onder meer christenen en liberalen is dit in strijd met
hun geloofsbeginselen resp. ideologie. Hun geloofsbeginselen resp.
ideologie laten mensen uitdrukkelijk vrij in het al dan niet aanvaarden van onder andere christelijke resp. liberale beginselen. Door de
macht van een meerderheid te gebruiken (misbruiken) om iedereen
een christelijke of liberale norm op te leggen wordt mensen keuzevrijheid ontnomen. Dat is het tegengestelde van tolerantie. De
108

Een burka schept een objectief risico op onherstelbare schade.
Het publiceren van recepten voor bommen schept objectieve risico’s en is
dus niet toegestaan.
110
Het probleem wordt niet opgelost door meerderheidsbesluitvorming te
aanvaarden. Dat is namelijk in strijd met eigenwaarde en zelfrespect.
109
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betreffende politieke partijen handelen in strijd met hun eigen
beginselen. ♦
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62. Normen en waarden.
VD norm. 0.1 toestand of manier van handelen waarnaar een categorie van
personen zich kan of moet richten 0.2 regel voor de normalisatie
VD waarde. 0.1 betekenis die iets heeft als bezit of ruilobject 0.3 zedelijke,
esthetische of persoonlijke betekenis van iets
VD geweten. 0.1 innerlijk besef van goed en kwaad waarnaar de mens de zedelijke
waarde van eigen handelen beoordeelt
MW norm. a: an authoritative standard 2: a principle of right action binding upon the
members of a group and serving to guide, control, or regulate proper and acceptable behavior 3: average: as a: a set standard of development or achievement usu.
derived from the average or median achievement of a large group b: a pattern or
trait taken to be typical in the behavior of a social group c: a widespread practice,
procedure, or custom: rule
MW value. 3: relative worth, utility, or importance 7: something (as a principle or
quality) intrinsically valuable or desirable
PhAZ norme
 Sens ordinaire. État habituel ou moyen de quelque chose.
 Philosophie. Critère ou principe qui règle la conduite, ou auquel on se réfère
pour porter un jugement de valeur. Est normatif tout jugement ou discours qui
énonce de tels principes.
 Termes voisins: loi, principe, règle
 Termes opposés: anomalie, anomie
 [Gerelateerd:] éthique, institution, mœurs, morale, règle, valeur
PhAZ valeur
 Sens ordinaire. Qualité des choses, des personnages, des conduites, que leur
conformité à une norme ou leur proximité par rapport à un idéal rendent
particulièrement dignes d'estime.
 Économie. Prix de quelque chose, dont le calcul intègre différents facteurs.
 Termes voisins: prix, qualité
 [Gerelateerd:] axiologie, échange, éthique, jugement, morale, norme, régie,
respect, volonté

Onder de normen en waarden van een persoon worden hier
verstaan: de relatieve waarderingen van die persoon voor specifieke
activiteiten, objecten, verschijnselen en wat dies meer zij, zoals blijken
uit het gedrag van die persoon. Normen en waarden blijken dus uit de
keuzes die worden gemaakt, en uit de dingen die worden gedaan en
gelaten. “Normen en waarden” kunnen in dit verband samen als een
enkel begrip worden opgevat. “Normen” kunnen ook als bijzondere
normen en waarden worden opgevat. Namelijk als normen en
waarden die als maatstaf dienen, of dienst doen als eis of randvoorwaarde (norm) waaraan moet worden voldaan. Normen kunnen
tegelijkertijd waarden zijn.
Als iets wel/ niet beantwoordt aan normen en waarden wordt het
per definitie positief/ negatief gewaardeerd, goed/slecht gevonden.
- 167 van 263 -

Om te voorkomen dat uit iemands gedrag onjuiste conclusies
worden getrokken is het belangrijk om te beseffen dat waarderingen
negatief kunnen zijn. Soms is de keuze beperkt tot alternatieven die
allemaal negatief gewaardeerd worden. Dan kan iemand alleen het
minst slechte kiezen. Een keus betekent dus niet altijd een positieve
waardering.
Het verschil tussen positief en negatief wordt door mensen in de
regel (zo niet per definitie) als principieel beschouwd. Als het mogelijk
is wordt iets negatiefs vermeden.
Iedereen die een mate van vrijheid heeft moet regelmatig keuzes
maken. De wijze waarop keuzes worden gemaakt definieert een stelsel
normen en waarden. Met andere woorden: als er vrijheid is, dan
moeten er normen en waarden zijn. Normen en waarden zijn het
stelsel maatstaven waarmee oordelen worden gevormd. In het
bijzonder over keuzemogelijkheden. Ze vormen het stelsel maatstaven
waarmee bepaald wordt of iets goed of slecht gevonden wordt, of
onaanvaardbaar. Het stelsel normen en waarden komt inhoudelijk
overeen met het geweten. Het verschilt van persoon tot persoon. Maar
iedereen die keuzes maakt en oordelen heeft, heeft in deze zin een
geweten. Mensen zonder dit geweten bestaan niet. Deze dingen
hangen logisch onlosmakelijk samen.
Normen en waarden kunnen gezien worden als gedragsbepalend.
En omgekeerd definieert gedrag het stelsel normen en waarden van
een individu.
Bij normen kan onderscheid worden gemaakt tussen schendbare
en onschendbare normen. De schendbare zijn relatief, de onschendbare niet. Bij beoordelingen spelen onschendbare normen een eenvoudige rol. Wat er niet aan voldoet wordt afgewezen. Dat is de betekenis
van “onschendbaar”.
In politiek en recht ontbreekt het begrip onschendbare norm. Alles
wordt daar relatief gevonden. Mensenrechten niet uitgesloten. Die
worden met name opgeofferd aan economische belangen. 111 In politiek en recht zijn “belangen” de standaardmaatstaf. Afwegingen zijn
bijna altijd belangenafwegingen. En niet alle belangen worden gelijk
behandeld. Toekomstige belangen spelen in de regel op zijn best een
ondergeschikte rol. Niet alleen de klimaatverandering door menselijke
productie van broeikasgassen is een belangrijk voorbeeld, maar ook
het toelaten van grote aantallen migranten ongeacht ideologie en
beschikbare ruimte, en het beleid ten opzichte van staten die een
111

Zoals te zien in de “aanpak” van de q-koorts en het beleid ten aanzien van
Tata Steel en vele andere vervuilers.
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bedreiging vormen voor nabuurstaten, en structureel mensenrechten
schenden.
Het is belangrijk om te beseffen dat in de verzameling normen en
waarden precies twee groepen kunnen worden onderscheiden: 1) de
normen en waarden vereist voor communicatie, en 2) overige normen
en waarden (hieronder genaamd: “groep twee”). De eerste zijn per
definitie objectief. Want mensen die willen communiceren moeten het
eens zijn over de communicatieafspraak. Zonder taal kan er niets
gezegd worden. De overige normen en waarden mogen de communicatieafspraak niet schenden, maar zijn verder vrij. Respect voor
zichzelf en anderen behoort tot de eerste groep. Eerlijkheid en
betrouwbaarheid kunnen worden beschouwd als aspecten van
respect. Ze maken in ieder geval deel uit van de eerste groep.
Muziekvoorkeuren zijn een voorbeeld van normen en waarden van de
tweede groep, althans zolang de muziek anderen niet hindert.
Normen en waarden worden ook gebruikt bij het beoordelen van
de stelsels normen en waarden van anderen. Het is voor het samenleven van belang dat mensen zich realiseren dat andere stelsels per
definitie minder goed worden gevonden. Dat is logisch. Als de eigen
mening voldoet aan het eigen stelsel normen en waarden, en de
mening van de ander aan de normen en waarden van de ander, dan
kunnen personen in principe een positief oordeel hebben over de
mening van de ander. Maar in de regel zullen ze de mening van de
ander minder goed vinden, of zelfs negatief waarderen. Als de stelsels
normen en waarden verschillen op een manier die volgens tenminste
één van de stelsels belangrijk is, dan zullen ze ook zaken die ze
belangrijk vinden verschillend beoordelen. Dit verschijnsel verklaart
het algemene karakter van superioriteitsgevoelens en zelfoverschatting. Gemeten met de eigen maatstaven zijn het eigen
gedrag en de eigen oordelen altijd minstens even goed, of beter, dan
die van anderen.
Negatieve oordelen over stelsels normen en waarden van groep
twee hoeven niet van invloed te zijn op het samenleven. Maar er zijn
ook stelsels normen en waarden die in strijd zijn met normen en
waarden van de eerste groep. Zulke stelsels kunnen gemakkelijk tot
grote spanningen of conflicten leiden. Tot en met (burger)oorlogen.
♦
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63. Cultuur.
VD cultuur. beschaving, civilisatie
VD civilisatie. beschaving
VD zedelijk. 0.1 betr. hebbend op de normen of opvattingen van goed en kwaad
MW culture. 5a the integrated pattern of human knowledge. Belief and behavior
that depends on man’s capacity for learning and transmitting knowledge to
succeeding generations b: the customary beliefs, social forms, and material traits of
a racial, religious, or social group c: the set of shared attitudes, values, goals, and
practices that characterizes a company or corporation
MW conscience. 1 a: the sense or consciousness of the moral goodness or blameworthiness of one’s own conduct, intentions, or character together with a feeling of
obligation to do right or be good b: faculty, power, or principle enjoining good acts
c: the part of the superego in psychoanalysis that transmits commands and
admonitions to the ego 3: conformity to the dictates of conscience: conscientiousness 4: sensitive regard for fairness or justice
PhAZ geeft geen definitie van “culture”, maar zegt in lopende tekst: cultuur is “un
ensemble de normes collectives”.
PhAZ geeft geen definitie van conscience in de zin van geweten. Onder “bonne
conscience” staat: Sentiment (pas forcément légitime) de n'avoir rien à se reprocher.
De eerste zin onder “mauvaise conscience” luidt: trouble, remords, que la conscience
[mogelijk in de zin van bewustzijn] éprouve à la suite du sentiment d'avoir mal agi.
De PhAZ definities zijn consistent, en komen ongeveer overeen, met de definitie in
termen van persoonlijke normen en waarden.

In dit boek wordt “cultuur” gedefinieerd als het stelsel normen en
waarden dat onder andere het sociale gedrag van een specifieke groep
mensen bepaalt. Waar nodig is het stelsel normen en waarden
aangevuld met relatieve prioriteiten en onschendbaarheden. De
aanvulling lijkt misschien moeilijk of overdreven. Maar gedrag en
besluitvorming zonder willekeur en tegenstrijdigheden zijn alleen
mogelijk indien een stelsel normen en waarden eenduidig en
consistent is.112
In het huidige spraakgebruik kan het woord “cultuur” zeer
uiteenlopende zaken aanduiden. Het wordt regelmatig gebruikt voor
zaken die geen sociale aspecten hebben. Dat wil zeggen: voor zaken
die niets of op zijn hoogst weinig te maken hebben met intermenselijk
respect, met wat er op straat mag of niet, en hoe een stad of land
wordt bestuurd. De meerduidigheid kan gemakkelijk misverstand
veroorzaken. En het betekent ook dat de taal geen woord bevat dat
een specifiek stelsel normen en waarden aanduidt, dat (alleen) door
112

Dit geldt ook voor het recht, als stelsel normen en waarden.
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een specifieke groep mensen wordt gedeeld. Wat een belangrijke
lacune is, omdat ze bespreking van met name sociale vraagstukken
erg omslachtig maakt.
Het geheel van normen en waarden dat, ook volgens andere
culturen, niet van belang is voor het samenleven zou “huishoudelijke
cultuur” genoemd kunnen worden. Huishoudelijke cultuur omvat
wellicht minder dan u denkt. Het omvat zelfs niet alle opvattingen
over voeding, kleding, en kunst. Denk aan ritueel slachten, hoofddoekjes, en het verbod om mensen af te beelden.
Het geheel van normen en waarden dat het samenleven betreft
kan “sociale cultuur” worden genoemd. Het omvat de rechten en
plichten die mensen menen te hebben ten opzichte van anderen.
Inclusief opvattingen over het respect dat mensen verdienen.
Landen en werelddelen verschillen in huishoudelijke cultuur. Voor
sociale culturen zijn de grenzen echter niet van geografische maar
van sociale aard. Machthebbers en aspirant-machthebbers, dus
politici, hebben wezenlijk andere normen en waarden dan de overgrote meerderheid van de bevolking. Hun normen en waarden
verschillen van de normen en waarden die ze publiek belijden. Ze
menen superieure capaciteiten te hebben, en daaraan bijzondere
rechten te ontlenen. Zoals het recht om anderen wat wijs te maken en
de wet voor te schrijven. Ze erkennen geen gelijkberechtiging. Ze
hebben geen werkelijk respect voor “gewone” mensen. De bevolking is
voor hen geen doel maar middel. ♦
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64. Culturen.
VD multicultureel. uit elementen van verschillende culturen bestaand [Dit is alles]
MW multicultural. of, relating to, reflecting, or adapted to diverse cultures
PhAZ multiculturalisme.
Sens ordinaire. Coexistence de plusieurs cultures revendiquant leurs spécificités
dans un même pays (les États-Unis, le Canada sont des pays multiculturels).
Philosophie. Théorie ou politique soucieuse de respecter et de protéger toutes les
cultures minoritaires ou fragiles.
[Gerelateerd:] différence, identité, pluralisme, relativisme, respect, tolérance,
universalisme
Er is verder geen bespreking. PhAZ gaat dus voorbij aan de mogelijkheid van
conflicterende stelsels normen en waarden, en aan de normen die belichaamd
worden door meerdere van de door PhAZ in dit verband genoemde begrippen :
protéger, relativisme, respect, tolérance, universalisme.

Het spraakgebruik gaat bij het gebruik van het woord cultuur
bijna altijd voorbij aan aspecten die voor het samenleven van het
grootste belang zijn. Er wordt gesproken van nationale, westerse en
oosterse culturen, maar niet van politieke en algemeen menselijke
culturen. In feite laat bestudering van samenlevingen en geschiedenis
zien dat er geen nationale culturen bestaan. Althans: wel wat betreft
eetgewoonten en taalgebruik, maar niet in de zin van door iedereen in
een land gedeelde normen en waarden. Zelfs niet, of vooral niet, wat
betreft de belangrijkste van de sociale normen en waarden: respect
voor de medemens (voor iedere medemens!). Alle staten werden en
worden geregeerd door mensen waarvan de cultuur gekenmerkt
wordt door gebrek aan respect voor de medemens. 113 Terwijl respect
voor de medemens in het overgrote deel van de bevolking juist de
belangrijkste norm is. Het is de belangrijkste, of samenvattende, norm
van de meeste godsdiensten (niet van alle). Voor het samenleven is
vooral van belang wat mensen zich ten opzichte van anderen
aanmatigen.
Het begrip nationale cultuur is dus een voorbeeld van een
misleidend begrip. Het suggereert dat de verschillen tussen volken of
landen veel belangrijker zijn dan de verschillen binnen landen. Deze
suggestie is onjuist. Het begrip “nationale cultuur” leidt de aandacht
af van het feit dat de belangrijkste verschillen niet bestaan tussen
landen, maar tussen (grof gezegd) regeerders en geregeerden, tussen
heersers en onderdanen. En criminelen niet te vergeten. Ook dat is een
groep met een cultuur waarvan de belangrijkste normen en waarden
niet nationaal maar internationaal, gedeeld worden.
113

De verklaring is eenvoudig: alleen dit type mensen matigt zich dit type
functies aan.
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Een en ander wil niet zeggen dat het verschil tussen de normen en
waarden van regeerders en geregeerden een zwart-wit karakter heeft.
Aanmatiging en respect zijn een kwestie van meer of minder,
gradueel. Ook onder gewone mensen zijn er die zich te veel
verbeelden, en zich ten opzichte van anderen asymmetrisch rechten
aanmatigen. Tegelijkertijd laat de werkelijkheid overduidelijk zien
dat er maar weinig mensen zijn die zich verbeelden dat ze hoge
politiek-bestuurlijke functies kunnen vervullen. En nog minder
mensen die bewust menen dat ze anderen de wet moeten voorschrijven;114 en vinden dat ze de functies die dat mogelijk maken met
ellebogenwerk en valse beloften moeten zien te “veroveren”. In het
belang van het land, nota bene. Het zijn de actieve en passieve
selectieprocessen die ervoor zorgen dat het schuim boven komt
drijven. Dat wil zeggen: degenen die het arrogantst zijn, en het
ongevoeligst voor het leed dat ze door hun tekortschieten, leugens, en
demoralisatie veroorzaken.
De meeste oorlogen en burgeroorlogen, en wreedheden die daarin
werden en worden begaan, kunnen niet worden verklaard uit nationale culturen. De meeste godsdienstoorlogen waren in strijd met de
leer van de betrokken godsdiensten. Oorlogen zijn alleen verklaarbaar
uit de normen en waarden van de machthebbers, uit hun geldingsdrang, en uit hun gebreken. In combinatie met de veel te algemeen
gedeelde norm van gehoorzaamheid aan alles dat zich voordoet als
autoriteit. Of het nou godsdienstig is of aards. De meeste mensen
gehoorzamen niet de hemelse of aardse leer, maar alleen de aardse
autoriteiten.
Er zijn vreedzame godsdiensten en ideologieën. Veel godsdiensten
laten mensen vrij om hun gedachtengoed al dan niet te aanvaarden.
Maar de waardering van vreedzaam naast elkaar bestaan van mensen
of landen maakt deel uit van een cultuur. Er waren en zijn
regeringen, godsdiensten en ideologieën die hogere prioriteiten
hebben dan vrede. Godsdiensten en ideologieën staan niet per
definitie verdraagzaam tegenover elkaar. Er zijn er die buitengewoon
weinig respect hebben voor leven en welzijn van andersdenkenden, en
voor vrijheid van meningsuiting. Er is geen logische reden om aan te
nemen dat (historische) godsdiensten en ideologieën het over welke
norm of waarde dan ook eens zijn. Zelfs de normen en waarden van
de communicatieafspraak worden in ieder geval door machthebbers
114

Te onderscheiden van onbewust (door gebrekkige mentale capaciteiten),
bijvoorbeeld door te willen dat de overheid iets doet, of door meerderheidsbesluitvorming vanzelfsprekend te vinden.
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alleen met de mond beleden; niet met daden. Er zijn maar weinig
staten waarin er al meer dan een eeuw vreedzaam naast elkaar wordt
geleefd door ongeveer even grote groepen mensen met aanzienlijk
verschillende godsdiensten of ideologieën. Minderheden mogen in
zulke staten al blij zijn als ze niet wezenlijk in hun ontplooiingsmogelijkheden worden beperkt. De meeste staten met serieus
verschillende culturen verkeren bijna permanent in een staat van
burgeroorlog.
Zelfs culturen die vreedzaam naast elkaar bestaan als belangrijkste norm en waarde zien, kunnen wezenlijk verschillende opvattingen hebben over de manier waarop een samenleving georganiseerd
moet worden. Er hoeft geen tegenstrijdigheid te bestaan in het vreedzaam naast elkaar bestaan van intern verschillend georganiseerde
samenlevingen. Dat wil echter niet zeggen dat alle verschillende
culturen probleemloos in één specifieke gemeente of staat gerealiseerd
kunnen worden. Je kunt niet tegelijkertijd discriminatie verbieden, en
het bevoordelen van geloofsgenoten toestaan. Je kunt kerk en staat
niet tegelijkertijd gescheiden en verenigd hebben, om maar een paar
realistische voorbeelden te noemen. Het tegelijkertijd realiseren van
verschillende staatsvormen, rechtsstelsels, of wat dies meer zij, kan
logisch onmogelijk zijn. Vreedzaam naast elkaar bestaan, in intern
verschillend georganiseerde steden of staten, kan de best mogelijke
oplossing zijn. Het “best mogelijke” in termen van de normen en
waarden van alle betrokken culturen.
Je zou culturen met een open houding moeten analyseren en
vergelijken om te zien of ze vreedzaam samen kunnen leven, en/of
hoe dat samenleven dan georganiseerd zou moeten of kunnen
worden. De conclusie dat dit niet mogelijk is mag niet bij voorbaat
worden uitgesloten. Het onmogelijke willen is niet alleen dwaas en
leugenachtig. Het is vooral vragen om conflicten, geweld, en andere
ellende. Vermijdbare ellende dus.
Dat het moeilijk is om verschillende culturen binnen één staat
vreedzaam naast elkaar te laten leven is overduidelijk te zien voor
iedereen die de moeite neemt om te kijken. Er zijn veel te veel
voorbeelden om op te noemen. Relatief recente belangrijke
voorbeelden zijn: China, Duitsland, India, Indonesië, Irak, Israël,
Myanmar, Nigeria, Rwanda, Servië, en Turkije.
In het algemeen is het samenbrengen van verschillende culturen in
één samenleving vragen om moeilijkheden. Het gaat er niet om of
“multicultureel” leuk is of niet, en of het niet ook positieve kanten
heeft, maar of het mogelijk is zonder meer en grotere problemen te
- 174 van 263 -

scheppen dan op te lossen. Logica zowel als het ontbreken van
lichtende voorbeelden uit heden en verleden zouden als waarschuwing ter harte genomen moeten worden. Cultuur gaat over meer
dan een voorkeur voor aardappelen of rijst.
Ontkenning van wezenlijke moeilijkheden toont vooral blindheid,
incompetentie en onbetrouwbaarheid. Niemand heeft tot nu toe
uitgelegd waarom het in Nederland goed zal gaan, uitgaande van de
godsdiensten, ideologieën en mensen zoals ze zijn, in plaats van
wishful thinking. Het laatste geldt bijvoorbeeld voor rechters die
pluriformiteit van de samenleving als vrijheidsbeperkende norm
hanteren.115 ♦
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In de uitspraak inzake Wilders’ uitlating “minder Marokkanen”
(ECLI:NL:GHDHA:2020:1606). De “pluriforme democratische samenleving”,
de “democratische en pluriforme samenleving” en de “democratische,
pluriforme maatschappij” wordt door de rechter als norm gehanteerd. Zonder
aan te geven waarom dat normatief moet zijn. Daarnaast wordt “het
respecteren van de ander” als norm genoemd. De mogelijkheid van
tegenstrijdigheid van deze normen wordt genegeerd.
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65. Kiezen en besluitvorming.
Vrijheid betekent keuzes hebben, moeten kiezen, en vrij zijn om
uit een aantal alternatieven naar wens te kiezen. Dat lijkt eenvoudig
en vanzelfsprekend. Toch volgen hier dingen uit die veel mensen helemaal niet vanzelfsprekend zullen vinden. Ook dieren zijn bijvoorbeeld
vrij. Ook dieren moeten kiezen, en zijn in de regel net zo vrij om te
kiezen als mensen.
Je zou kunnen zeggen dat het leven bestaat uit kiezen, en het
uitvoeren van gemaakte keuzes. De vraag is hoe je de keuzes wilt
maken. Als je een voorstelling hebt van wat je goed en niet goed
vindt, dan kun je proberen zo goed mogelijk te kiezen. Als je een
voorstelling hebt van wat je goed en niet goed vindt, maar niet wilt
kiezen wat je zo goed mogelijk vindt, dan ben je inconsistent. Want
dan waardeer je op verschillende ogenblikken op manieren die niet
met elkaar te rijmen zijn. Wat je op het ene ogenblik belangrijk vindt,
vind je op het andere ogenblik onbelangrijk.
Je zou kunnen denken dat je het begrip “goed” kunt definiëren
door je keuzegedrag. Het keuzegedrag laat dan per definitie zien wat
je in bepaalde omstandigheden het beste vindt. Een ander dan jij kan
op die manier inderdaad een idee krijgen van jouw normen en
waarden; van de manier waarop jij waardeert. Maar een gegeven
persoon kan zijn of haar normen en waarden niet hebben bepaald op
basis van zijn of haar keuzegedrag. Het maken van keuzes moet
gebaseerd zijn op iets dat voorafgaat aan het (keuze)gedrag. Het
keuzegedrag kan voor de kiezer zelf niet als basis dienen. Kiezen
vooronderstelt normen en waarden.
Kiezen en besluitvorming zijn optimalisatievraagstukken. Het
gaat bij zulke vraagstukken niet zozeer om iets te doen, maar om het
zo goed mogelijk te doen, optimaal. Het vraagstuk wordt niet
wezenlijk anders als je iets vervelends wilt voorkomen. Ook dan wil je
het zo goed mogelijk doen, optimaliseren. Wie moet kiezen moet dus
op de eerste plaats bij zichzelf te rade gaan, en zich afvragen wat hij
of zij onder het beste verstaat. Op de tweede plaats moet hij of zij een
methode vinden waarmee bepaald kan worden welke van de
keuzemogelijkheden in de zelf gedefinieerde zin de beste is.
Datgene dat door een keuze of besluit bepaald wordt en er op
volgt wordt hier aangeduid met “gevolgen”. Met de verschillende
keuzemogelijkheden corresponderen dus verschillende gevolgen.
Omdat er doorgaans meerdere gevolgen zijn, en gevolgen op hun
beurt gevolgen hebben, wordt er in feite gekozen voor een reeks van
gevolgen. Het zijn de gevolgen die gewaardeerd moeten worden om de
beste te kunnen kiezen. Tot de gevolgen behoren op de eerste plaats
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de handelingen die de besluitvormer(s) moet(en) verrichten ter
uitvoering van het besluit. Let wel: de gevolgen zijn gedefinieerd als
datgene dat volgt op het besluit; niet als datgene dat volgt op de
uitvoering van het besluit. Besluiten op basis van beoordeling van
alleen de uitvoering verschilt dus van besluiten op basis van
beoordeling van de gevolgen. Het eerste negeert een deel van de
gevolgen. Het is niet anders dan logisch dan dat de kans op tegenstrijdigheden- en “tegenvallers”- daardoor groot is. Wie besluit op
basis van alleen de uitvoering is echter niet automatisch onverschillig
voor de gevolgen. Besluiten op basis van de uitvoering betekent in de
regel het toepassen van vuistregels: je moet gehoorzaam zijn aan je
bovengeschikten, je mag niet liegen, je moet het goedkoopste kiezen.
Het is vaak makkelijker, en, althans op korte termijn, goedkoper. Je
hoeft niet verder te kijken dan je neus lang is.
Besluitvorming is een wetenschap. Het is een betrekkelijk nieuwe
wetenschap. Het is misschien geen uitgebreid kennisdomein, maar de
kennis is wel van enorm praktisch belang. Ondeugdelijke besluitvorming veroorzaakt onmetelijke ellende. Betrouwbare kennis over
besluitvorming is zowel van belang voor ieder mens afzonderlijk, als
voor organisaties en de samenleving als geheel. Ze omvat ook relatief
eenvoudige praktische kennis. Zoals de methode “kiezen of delen”.
Het vak zou om deze redenen een behoorlijke plaats moeten hebben in
het algemene onderwijs. Momenteel krijgt het in het onderwijs, en ook
in de wetenschapsbeoefening, geen of zeer weinig aandacht. De reden
laat zich raden. Andere vakken zouden moeten krimpen. Dat zou ten
koste gaan van de belangen van mensen in gevestigde vakken of
wetenschappen. Ook in onderwijs en wetenschap wordt geld in
belangrijke mate verdeeld op basis van belangen van het zittende
personeel. Niet op basis van het belang van de leerlingen of de
mensheid. ♦
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66. Algemene opmerkingen over besluitvorming.
Het vraagstuk van de keuze van het beste van een aantal
alternatieven is een voorbeeld van een optimalisatievraagstuk. De
oplossing van optimalisatievraagstukken is in het algemeen instabiel
voor veranderingen in de specificaties van de alternatieven en van
omstandigheden. Als er alternatieven zijn die ongeveer even goed
zijn, dan kan een betrekkelijk kleine verandering in specificaties of
omstandigheden tot de keuze van een ander alternatief leiden. En
(heel) andere gevolgen.
Ook los hiervan doet een besluitvormer er goed aan om te bekijken
in welke mate specificaties veranderlijk zijn, en wat denkbare
veranderingen voor effect kunnen hebben op de keuze. Te meer als
specificaties onzeker zijn, of veranderingen in omstandigheden
waarschijnlijk.
Het “beste” is per definitie relatief. “Optimaal” zegt alleen iets
over relatieve waarderingen. Het zegt niets over de “absolute”
waardering van het “beste”. Het gekozene hoeft zelfs niet positief
gewaardeerd te worden (volgens de normen en waarden van de
besluitvormer). Mensen krijgen in hun leven regelmatig te maken met
situaties waarin ze niet kunnen kiezen voor iets dat ze echt goed
vinden. Ze moeten dan het minst slechte kiezen. Deze situatie kan zich
bijvoorbeeld voordoen bij verkiezingen. Denk aan presidentskandidaten.
Samenlevingsvraagstukken gaan iedereen aan. De vraag is daarom
hoe over dat soort vraagstukken besluiten genomen kunnen worden,
zodanig dat alle betrokkenen gebonden zijn door besluiten die met de
gekozen methode genomen zijn. Wat is de rechtvaardiging van de
methode? Waarom is een besluit dat met de methode genomen is
bindend voor alle betrokkenen?
Voor geen van de in de wereld door overheden toegepaste besluitvormingsmethoden is er een rechtvaardiging (legitimering) van het
bindende karakter. Overheden zijn feitelijk afhankelijk van illusies
van burgers, en van geweld of de dreiging met geweld. Te meer
omdat er goede redenen zijn om aan te nemen dat overheidsbesluitvorming in belangrijke gevallen meer kwaad doet dan goed.116 Zowel
in het algemeen als voor specifieke groepen.
116

Elders in dit boek worden er meerdere genoemd. Voor meer, en meer
uitgewerkte, voorbeelden zie Governed by lies. Belangrijk is ook de
opmerking dat “democratische controle” in de praktijk betekent: geen
controle.
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Van het ontbreken van legitimatie, en het ondeugdelijk
functioneren van overheden en overheidsdiensten, dient men zich
bewust te zijn als men zich afvraagt wie in de samenleving een
bepaalde taak het beste kan uitvoeren. In het bijzonder als men
overweegt een taak van burgers of private organisaties naar overheden te verhuizen. Dus om besluitvorming door geïnteresseerden en
belanghebbenden te vervangen door besluitvorming door personen
die zich laten leiden door partijhiërarchie en wat ze zien als partij- of
coalitiebelang, en die relatief onverschillig zijn voor gevolgen. Nota
bene met een ondeugdelijke methode, zie verderop. Voorstellen voor
uitbreiding van overheidstaken gaan uit van een idealistisch beeld
van zowel overheid als besluitvorming door de overheid. Dat beeld is
volkomen onjuist, en gevaarlijk. De werkelijkheid van “democratie”
en “overheid” stemt geenszins overeen met welk ideaal dan ook. De
werkelijkheid stemt zelfs niet overeen met wat redelijkerwijs van
verantwoordelijk werkende mensen verwacht mag en kan worden.
De praktische vormgeving van een besluitvormingsproces is
afhankelijk van praktische omstandigheden. In dit boek worden
daarom de volgende typen besluitvorming onderscheiden:
 algemeen
 onderhandelen (= gezamenlijke besluitvorming met onbeperkte
communicatie)
 gezamenlijk (= gezamenlijke besluitvorming met beperkte
communicatie)
 risicomanagement.
Risicomanagement is een afwijkende eend in de bijt. Het is geen
besluitvormingsmethode, maar zou wel bij alle besluitvorming een
belangrijke rol moeten spelen. Tal van grote rampen zijn te wijten
aan onvoldoende competente aandacht voor risico’s, of aan het
zonder meer ontbreken van risicomanagement.
De genoemde typen besluitvorming zullen in de volgende
paragrafen worden geschetst. ♦

- 179 van 263 -

67. Algemene besluitvorming (in “als…, dan…” vorm).
Onder “algemene besluitvorming” versta ik een methode die van
belang is voor elke vorm van besluitvorming. Ongeacht of het gaat
om besluitvorming door één persoon, onderhandelen, of besluitvorming door een groep. De methode houdt grofweg in, dat de
verschillende keuzemogelijkheden worden geïnventariseerd, onderzocht en gewaardeerd. De keuzemogelijkheden worden hier ”alternatieven” genoemd. De methode kan als volgt worden beschreven in
termen van achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
1. Inventariseer alle alternatieven.
2. Bepaal de mogelijke gevolgen van ieder van de alternatieven. Dit
omvat ook de inventarisatie van risico’s.
3. Bepaal de kansen van de verschillende gevolgen. (In het
algemeen zijn gevolgen onzeker. Ze hebben in het algemeen een
“probabilistisch” karakter. Per gevolg moet worden geschat wat
de kans is dat het optreedt).
4. Waardeer de gevolgen. Hierbij worden ook de kosten in rekening
gebracht die gemaakt moeten worden om ongewenste gevolgen,
en onherstelbare en onvergoedbare schade te voorkomen, en
risico’s te beperken.
5. Schrap de alternatieven die ondanks eventuele maatregelen
ontoelaatbare of ondraagbare gevolgen kunnen hebben.
6. Waardeer de (resterende) alternatieven met behulp van de
resultaten van 3 en 4. Vanwege het probabilistische karakter van
de gevolgen zijn dit “verwachtingswaarden”. 117
7. Kies het alternatief met de grootste verwachtingswaarde.
Gevolgen worden ondraagbaar genoemd als ze onherstelbare of
onvergoedbare schade kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld dodelijke
slachtoffers of levenslang gehandicapten. Onder andere rijden onder
invloed en het niet-handhaven van milieunormen scheppen dit risico.
Ik noem de geschetste methode voortaan de evaluatiemethode.
Merk op dat het ondoelmatig is om meer tijd en moeite in
besluitvorming te steken dan wordt gewettigd door de betekenis van
de gevolgen, of door de verschillen tussen de waarderingen van de
gevolgen van de alternatieven. Merk ook op dat de keuze tussen
volkomen gelijkwaardige alternatieven willekeurig is. Het opgooien
Voor uitwerking hiervan zie paragraaf 4.2 van Het Recht van de Logica, of
een leerboek besluitvorming.
117
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van een munt is in dat geval veel doelmatiger dan oneindig lang
wikken en wegen.
Er wordt hier niet beweerd dat de beschreven methode een
weergave is van de werkelijkheid. Er wordt een “als…, dan…”
bewering gepresenteerd. Als iemand de beste gevolgen (resultaten)
wil, volgens maatstaven naar eigen keuze, dan moet de beschreven
methode worden gebruikt. De methode verklaart zichzelf. De
methode is niet “normatief”. Hij geeft weer hoe een besluit genomen
kan worden dat volgens besluitvormer de beste gevolgen heeft.
Voor specifieke typen keuzevraagstukken kunnen de methode en
de terminologie worden aangepast. Bijvoorbeeld als er een apparaat
voor huis, tuin, of keuken moet worden aangeschaft. Het gaat bij de
methode niet om de letter maar om de geest. Afgezien van de financiële gevolgen van de aankoop en de verwachte gebruiksduur van het
apparaat komen de meeste “gevolgen” in dat geval neer op eigenschappen. De onderzoeksrapportages in de Consumentengids kunnen
worden gezien als verslag van de uitvoering van de onderdelen 1-6
van het bovenstaande lijstje. Bij punt 4 moet de aspirant koper
bepalen hoeveel hij voor het product over heeft. Hij of zij moet
bedenken dat een aankoop gevolgen heeft voor het budget dat voor
andere zaken overblijft. Voor vakantiemogelijkheden bijvoorbeeld.
De verwachte gebruiksduur tot de eerste noodzakelijke reparatie,
en de verwachte onderhouds- en reparatiekosten, zouden deel moeten
uitmaken van de normen waarop een onderzoek producten
beoordeelt. Als dat niet kan, bijvoorbeeld doordat een product nieuw
is, dan kunnen bijvoorbeeld gemiddelde waarden van soortgelijke
producten van dezelfde producent worden gebruikt.
Besluitvorming in politiek en overheidsorganisaties is zelden
systematisch en doordacht. Er zijn altijd smoesjes beschikbaar om
goede of zelfs de eigen regels te negeren. Niet zelden wordt besloten
op basis van dogma’s of stokpaardjes van bewindslieden of hoge
ambtenaren. Een belangrijk voorbeeld van een algemeen dogma is:
“Wat kan dat moet”. Politici en hun zetbazen maken graag goede
sier. Ze doen in de regel alsof alles wat ze bedenken realiseerbaar is, en
zelfs noodzakelijk. Vandaar de ontelbare mislukte ICT projecten.
Machthebbers en hun zetbazen kunnen zich onverantwoordbare
besluitvorming permitteren wegens het ontbreken van echte volksvertegenwoordigers. Het kost ze persoonlijk niks. Ze hoeven geen
serieuze verantwoording af te leggen, en ze worden niet aansprakelijk
gesteld. De belastingbetaler betaalt, en zo nodig worden er
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belastingen verhoogd. Politici en overheidsorganisaties kunnen
onbeperkt hobbyen en experimenteren. Zo nodig praten ze recht wat
krom is, en/of beloven beterschap. ♦
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68. Het prisoner’s dilemma en rechtspraak.
De vraag hoe verzekerd kan worden dat afspraken worden
nagekomen is één van de meest fundamentele van elke samenleving.
Misschien wel de belangrijkste. Veel sociale activiteiten worden
onmogelijk als mensen en organisaties er niet op kunnen vertrouwen
dat contracten worden nagekomen. De economie zou meteen
instorten.
De vraag is een speciaal geval van een algemenere vraag. Namelijk
de vraag die zich voordoet in elk geval waarin het voor de
betrokkenen als groep belangrijk of voordelig is dat bepaalde regels
worden nageleefd, terwijl het voor afzonderlijke individuen (of
organisaties) voordelig is om de regels te negeren. De vraag is dan:
hoe zorg je ervoor dat mensen zich aan de regels houden, en dat
fatsoenlijke mensen niet lijden onder asocialen? De regels kunnen het
nakomen van contracten betreffen, maar bijvoorbeeld ook milieu- en
verkeersregels.
De zogenaamde speltheorie heeft een model voor dit type situaties:
het prisoner’s dilemma game. Daarom wordt het algemene vraagstuk
in dit boek aangeduid als het prisoner’s dilemma vraagstuk, kortweg
prisoner’s dilemma.
Het algemene vraagstuk kan worden opgelost door een organisatie
op te richten die vermeende schending van regels opspoort en berecht,
en ervoor zorgt dat haar beslissingen worden uitgevoerd. De organisatie heeft dus ook een “sterke arm” nodig. De organisatie kan met
algemene instemming worden opgericht en onderhouden als ze meer
bespaart of oplevert dan ze kost. Dit kan worden gezien als de
oorsprong en motivatie van een rechtsstelsel. Het is duidelijk dat
mensen die een groot contract afsluiten bereid zijn om een relatief
gering bedrag te betalen als verzekering tegen niet-nakoming van het
contract door een andere partij. Het stelsel functioneert voor contractanten als een verzekering. Maar het stelsel is wel nodig, omdat er
anders geen garantie is voor naleving. Een verzekering in de normale
zin van het woord is nutteloos. Ook een verzekering is gebaseerd op
een overeenkomst, en vereist een instantie die naleving kan
afdwingen.
In geval van vermeende schending van een ondertekende schriftelijke overeenkomst zijn de betrokken partijen bekend. Als een partij
wegens schending van de overeenkomst een beroep op de rechter wil
doen, hoeft er geen moeite te worden gedaan om de andere partij op
te sporen. Lastiger is de situatie waarin zo’n overeenkomst ontbreekt,
en tenminste één van de betrokken partijen wil voorkomen dat zijn
gedrag wordt getoetst aan regels. Opsporing en bewijs kunnen
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speciale (deel)organisaties en relatief hoge kosten vereisen. Praktisch
gezien is er dus een groot verschil. Maar principieel gaat het in beide
situaties om naleving van de communicatieafspraak of andere
algemeen aanvaarde regels.
Het kan voor mensen die zich aan afgesproken regels willen
houden voordelig zijn om bij te dragen aan de kosten van een stelsel
als geschetst. Maar ze zijn die bijdrage volgens het vrijwaringsrecht,begrepen in de communicatieafspraak,- niet verplicht. Het vrijwaringsrecht betekent immers dat onschuldigen gevrijwaard moeten
worden. Zoveel mogelijk van de kosten moeten dus gedragen worden
door de schenders. In tegenstelling tot slachtoffers en niet-betrokkenen kunnen schenders geen aanspraak maken op vrijwaring. Door
schending ontkennen ze de communicatieafspraak. Ze kunnen er
daardoor geen rechten aan ontlenen.
Het geschetste rechtsstelsel doet in beginsel niets anders dan handhaven van de communicatieafspraak. Het is logisch dat de leden van
een communicatieve samenleving vrijwillig kunnen instemmen met
een rechtsstelsel als geschetst. En degenen die dat niet doen hebben
geen recht om er gebruik van te maken.
Het belang van een deugdelijk rechtsstelsel kan moeilijk worden
overschat. Zonder zo’n stelsel hebben overeenkomsten, contracten en
dergelijke weinig of geen zin, en is er geen veiligheid.
Het bovenstaande verklaart dat rechters historisch gezien tot de
eerste sociale instituties behoren. Volgens de bijbel waren er in Israël
rechters voordat er koningen kwamen. Het hoeft niet te verbazen dat
priesters de rol van rechter speelden. Alle bekende goden gaven
sociale normen. Het bovenstaande kan eveneens het succes en de
lange levensduur van het Romeinse rijk verklaren. Het Romeinse
recht was namelijk veruit superieur aan de rechtsstelsels van de
veroverde volkeren. Het was veel bevorderlijker voor het functioneren en welzijn van samenlevingen dan de instituties die het
verving.
Onder andere in het Romeinse rijk is het tot op grote hoogte aan
rechters overgelaten om te bepalen wat in allerhande specifieke en
twijfelgevallen de rechtsregels zijn. Rechtsgeleerden hebben die regels
gebundeld. De meest uitgebreide verzameling is gemaakt rond het
jaar 530, in opdracht van de Byzantijnse keizer Justinianus. Deze
verzameling is lang van grote betekenis geweest voor de rechtspraak
in Europa.
Een rechtsstelsel is mede bedoeld om zoveel mogelijk te
verhinderen dat schendingen van de communicatieafspraak
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onherstelbare schade veroorzaken. Het stelsel zou vermeende rechtsschendingen daarom zodanig moeten berechten dat het de kans op
toekomstige schendingen verkleint. De organisatie zou daarom belast
moeten worden met het voorschrijven van preventieve maatregelen,
zoals risicomanagement. Ze zou toezicht moeten houden op behoorlijke uitvoering van de maatregelen. Het rechtsstelsel zou zoveel
mogelijk moeten voorkomen dat er ondraagbare risico’s worden
genomen, of risico’s van onherstelbare schade.
Bovenstaande schetsen voorzien niet in de precieze vormgeving
van het stelsel. Bijvoorbeeld niet in de selectie- en benoemingsprocedures voor rechters. Ze voorziet evenmin in toezicht. Dat wil
zeggen: in het controleren en bevorderen dat de organisatie doet wat
van haar gevraagd wordt. De taken en randvoorwaarden van de
organisatie worden door de communicatieafspraak gegeven. Dus de
hoofdzaken liggen vast. De communicatieafspraak vereist echter ook
algemene instemming met bijzaken. Hiervoor is gemeenschappelijke
besluitvorming vereist. Dat onderwerp wordt besproken in een
volgende paragraaf. Vergeet niet dat meebeslissers bij hun opstelling
tegenover bijzaken gebonden zijn aan de communicatieafspraak.
De oplossingsorganisatie heeft een zeer belangrijke, maar
begrensde taak. Namelijk het handhaven van de communicatieafspraak, en van de regels die daar uit volgen. Een rechtsstelsel als
geschetst kan unaniem worden aanvaard. De taak zou aangevuld
kunnen worden met het formuleren en handhaven van regels voor
gevallen van het volgende soort. Te weten gevallen waarin (vrijwel)
unaniem gemeend wordt dat gedrag aan bepaalde voorwaarden moet
voldoen, of dat bepaalde regels gewenst of noodzakelijk zijn, maar
waarin het gewenste gedrag, of de naleving van de bedoelde regels
voor individuele personen of organisaties kosten met zich meebrengt.
Iedereen vindt weliswaar dat de voorwaarden of regels gesteld en
nageleefd moeten worden, maar dan wel door iedereen. Mensen of
organisaties willen niet door goed gedrag benadeeld worden ten
opzichte van mensen of organisaties die doen waar ze zin in hebben.
Dit is een variant van het prisoner’s dilemma. Voorbeelden zijn:
verkeersregels, milieuregels, en bevolkingsgroei. Handhaving en
bestraffing zijn nodig om schadelijk gedrag te voorkomen, en om te
verhinderen dat asocialen profiteren ten koste van socialen. Om te
verhinderen dat het bereiken van de nagestreefde doelen wordt
ondermijnd door het buitenland moet de binnenlandse regeling in
voorkomende gevallen worden aangevuld met importvoorwaarden
en/of heffingen. ♦
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69. Recht en rechten.
VD recht. 0.1 gerechtigheid 0.2 complex van rechtsregels 0.3 het doen van een
gerechtelijke uitspraak in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en
bepalingen 0.4 wettelijke of zedelijke bevoegdheid
MW law. 1 a (1): a binding custom or practice of a community: a rule of conduct or
action prescribed or formally recognized as binding or enforced by a controlling
authority (2): the whole body of such customs, practices, or rules (3) common law
[…] 4: the whole body of laws relating to one subject 5 a: the legal profession b: law
as a department of knowledge
MW right. 2: something to which one has a just claim as: a: the power or privilege to
which one is justly entitled b (1): the interest one has in a piece of property
3: something one may properly claim as due 4: the cause of truth or justice
PhAZ geeft geen definitie van droit. 118
 Terme voisin : légalité
 Termes opposés: état de nature, fait, violence
 [Gerelateerd:] devoir, institution, justice, légalité, loi, personne, pouvoir

In gevallen die door wetten zijn bepaald moeten rechters
beoordelen of een verschijnsel of gebeurtenis in overeenstemming is
met wettelijke bepalingen. Zo nodig moeten ze daarvoor wetten
interpreteren. “Het recht” betreft de interpretatie van de rechters van
de gegeven wetten. Het kan worden gezien als de praktische
uitwerking van de wetgeving.
De wetgeving en het karakter van wetten heeft afgelopen eeuwen
een bijna fundamentele ontwikkeling doorgemaakt. Nog rond 1800
had het begrip “wet” een heel andere betekenis dan tegenwoordig.
Het bestond uit weinig meer dan het burgerlijk recht, het strafrecht,
en regels voor het openbaar bestuur. De verandering van het karakter
van de wetgeving correspondeert met een enorme groei van de
overheidsbemoeienis en -uitgaven. Rond 1800 waren overheden nog
klein, nu zijn ze zeer groot. De overheidsbemoeienis en -uitgaven
worden geregeld door wetten. Veel van deze wetten spelen in de
rechtspraak nauwelijks een rol. Denk aan de “Rijksbegroting”: ook
dat is een wet.
De vergroting van overheden en overheidsbemoeienis heeft ook tot
veranderingen in het burgerlijk recht en het strafrecht geleid. Ter
stimulering van de economie en de werkgelegenheid is het scheppen
van risico’s veel makkelijker gemaakt. Onder andere door vermindering van aansprakelijkheid. Zowel van ondernemers als overheden. De
enorme uitbreiding van overheden en overheidsdiensten heeft een
steeds groter deel van de activiteiten in de samenleving vrijgemaakt
118

Het zegt relatief veel over de noodzaak en legitimering van recht.
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van een serieuze en betekenisvolle verantwoordingsplicht. Deze
activiteiten zijn feitelijk onttrokken aan toezicht op doeltreffend en
doelmatig functioneren. De hypothekencrisis is te wijten aan wanbeleid van regering en parlement, en hun nalaten een ondeugdelijk
functionerende Nederlandsche Bank te controleren en corrigeren. De
toeslagenaffaire getuigt niet alleen van het ondeugdelijk functioneren
van een uitvoeringsorganisatie, maar eerst en vooral van een regering
die niet in staat of bereid is te corrigeren, en willens en wetens
probeert disfunctioneren verborgen te houden. Net als bij de hypothekencrisis overigens. En dit zijn alleen twee recente bekende
gevallen. In geen van beide gevallen is iemand persoonlijk aansprakelijk gesteld of gestraft. Onschuldige burgers, toeslaggerechtigden en
belastingbetalers moeten het gelag betalen.
“Een recht” is de toestemming om iets te doen, te laten, te krijgen,
of dergelijke. Het is de tegenhanger van een plicht of plichten. Want
rechten gaan zelden zonder plichten. Een recht van de één betekent
meestal plichten voor anderen.
“Een recht” is een kunstmatig begrip. In de natuur bestaan geen
rechten. Rechten worden door mensen bedacht. Een recht wordt
gegeven door mensen. Mensen die rechten geven verplichten zich in
de regel tot iets, of verplichten anderen ergens toe. (Het laatste met
name als politici rechten geven). Denk aan het recht van petitie, van
vrije meningsuiting, van gemeentelijke belastingheffing. Het recht
een petitie in te dienen bij de Tweede Kamer is een vrij uitzonderlijk
voorbeeld van een recht waar geen plicht tegenover staat. De Kamer
stuurt meestal alleen een bericht van ontvangst, en doet met de
meeste petities verder niets. Een recht dat niemand ergens toe
verplicht is betekenisloos. Een recht ontleent zijn betekenis aan de
verplichtingen die het met zich meebrengt. Het recht van petitie kan
alleen bedoeld zijn om te misleiden, als zoethoudertje. Getuige onder
andere de toeslagenaffaire.
Rechten kunnen worden gegeven, maar ook ontnomen. Er is geen
reden waarom rechten het eeuwige leven zouden hebben. Dit is een
ander aspect van rechten waar zelden aandacht aan wordt gegeven.
Er wordt meestal gedaan alsof rechten objectieve onveranderlijke
natuurverschijnselen zijn.
Wetten, recht en rechten zijn van papier. Hun maatschappelijke
betekenis hangt in sterke mate af van praktische zaken. Een wet of
recht kan mooi zijn, maar verliest betekenis naarmate het meer tijd
en geld kost om het gehandhaafd te houden of te krijgen. Dus om de
werkelijkheid ermee in overeenstemming te houden of te laten
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brengen. Soms is dat in het geheel niet mogelijk. Bij parlementaire
onderzoeken wordt op de bevolking indruk gemaakt door eedaflegging, en door te doen alsof meineed vervolgd zal worden. Maar
het openbaar ministerie vervolgt alleen als het politiek gewenst
wordt. Als de meineed ten doel heeft politiek verantwoordelijken
buiten schot te houden, dan wordt niet vervolgd.119 Wie aangifte
tegen Wellink doet wegens meineed bij de parlementaire onderzoekscommissies voor de financiële crisis, krijgt als reactie een onzinnige
afwijzing vol fouten. Hoe goed de aangifte ook was onderbouwd. Het
parlementair onderzoek en de eedaflegging zijn kennelijk bedoeld ter
misleiding, niet voor waarheidsvinding.
Andere praktische aspecten van wetten, recht en rechten komen in
volgende paragrafen aan de orde.
Onder “het recht van de logica” wordt in dit boek de verzameling
gedragsvoorschriften verstaan die in de taalafspraak besloten ligt.
Het recht van de logica is per definitie bindend voor degenen die
vrijwillig communiceren. Tot dit recht behoren onder andere de plicht
om afspraken na te komen, om volledig en waarheidsgetrouw te
informeren, om geen schade of risico’s voor anderen te veroorzaken,
tenzij daar vooraf toestemming is gegeven, na volledige en juiste
informatie, en om veroorzaakte schade te herstellen of vergoeden. Het
recht van de logica stemt vrijwel geheel overeen met wat de
Romeinen het ius gentium noemden: het recht van de volkeren. Het is
het meest fundamentele deel van het recht. Het wordt sinds millennia
en bij alle volkeren als vanzelfsprekend beschouwd. Het stemt echter
niet overeen met het huidige recht. Het huidige recht staat in veel
gevallen het afwentelen van kosten toe, en het veroorzaken van
schade en risico’s. Het huidige burgerlijk recht is op dit soort punten
in strijd met wederzijds en gelijk respect, en dus met de taalafspraak.
Voor zover bekend is de taalafspraak het enige dat objectief is en
kan dienen als basis voor recht. Afgezien van geweld of dreiging
daarmee. Met andere woorden: afgezien van het recht van de sterkste.
Het recht van de logica is een stuk recht dat duidelijk is
afgebakend van andere regels en rechten en plichten. Het is de kleinst
mogelijke duidelijk afgebakende verzameling rechtsregels. Het is de
kleinst mogelijke verzameling omdat er zonder communicatie voor
zover bekend geen bindende rechten en plichten zijn. Net zoals
taalgebruik de minimaalste vorm van samenleven bepaalt. ♦
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Het OM legt geen controleerbare verantwoording af over zijn
besluitvorming.
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70. Plichten.
VD plicht. 0.1 wat van iemand geëist wordt
MW duty. 2 a : obligatory tasks, conduct, service, or functions that arise from one’s
position 3 a : a moral or legal obligation
MW obligation. 2 a : something (as a formal contract, a promise, or the demands of
conscience or custom) that obligates one to a course of action
MW obligate. 1: to bind legally or morally
PhAZ: devoir120
 Sens ordinaires. 1. La probabilité (ex.: Il doit pleuvoir.). 2. La nécessité (ex. : Cela
devait arriver.). 3. L'obligation sociale ou morale (ex. : Tu dois rembourser tes
dettes.).
 Sens large. Règle d'action particulière, obligation définie et souvent propre à
une fonction (ex. : le devoir de réserve du fonctionnaire).
 Sens strict. Le devoir est l'obligation morale considérée en elle-même; se dit
surtout de l'impératif catégorique kantien.
 Termes voisins: contrainte, impératif, nécessité, obligation
 [Gerelateerd :] bioéthique, conscience, morale, religion, sagesse, vertu

Plichten zijn de tegenhangers van rechten. Rechten bestaan alleen
doordat ze door mensen worden gegeven. Voor degenen die rechten
geven brengt dat min of meer per definitie plichten met zich mee.
Behalve voor overheden, die ook rechten geven die alleen voor
burgers plichten scheppen, en hoogstens indirect voor henzelf.
Uiteraard kunnen de plichten ook kosten met zich meebrengen, of een
kans op kosten.
Het is daarom in het algemeen vreemd en eenzijdig om over
rechten te spreken zonder gelijkwaardige aandacht te geven aan de
corresponderende plichten (en andere mogelijke gevolgen).
De eenzijdigheid van de aandacht voor rechten in nieuwsberichten
en discussies kan worden gezien als gevolg van gebrek aan besef dat
rechten hoogstens de helft zijn van een geheel van rechten en plichten
en gevolgen. Het is een teken van een simplistisch objectivistisch
beeld van rechten. Het is een teken van het systematisch over het
hoofd zien van het subjectieve karakter van rechten. Niet de natuur is
de oorsprong van rechten, maar mensen. Meestal slechts enkele
mensen: de machthebbers.
Een vrijwel volledig gebrek aan aandacht voor plichten is bijvoorbeeld te zien in de berichten en discussies rond mensenrechten. Voor
zover de corresponderende plichten ter sprake komen, is dat alleen in
de zin van: niets mag de uitoefening van die rechten in de weg staan.
120

Merk op dat devoir niet wordt genoemd als tegenhanger van “droit”, ook
al werd “devoir” bij “droit” wel als gerelateerd genoemd.
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De plichten die mensenrechten met zich meebrengen worden nooit
besproken in samenhang met rechten van anderen. De mogelijkheid
dat realisatie van rechten van sommige mensen de realisatie van
rechten van anderen kan belemmeren en in gevaar kan brengen
wordt genegeerd. Deze eenzijdigheid is niet uitzonderlijk. Een
soortgelijke eenzijdigheid is te zien bij vrijwel alle politieke voorstellen
voor mooie dingen. (Voor wat als “mooi” wordt gepresenteerd!).
Zulke voorstellen worden vrijwel nooit besproken in samenhang met
voorstellen voor hun bekostiging. Dus met een voorstel voor het
afschaffen of verminderen van “mooie dingen” van gisteren, of een
voorstel voor belastingverhoging. De voorstellen gaan nooit gepaard
met bespreking van de vraag of de herverdeling van geld of de
nieuwe uitgaven/heffingen doelmatig en gerechtvaardigd zijn.
Deugdelijke besluitvorming vereist open beschouwing van alle
relevante aspecten. Niet alleen van vermeende baten, maar ook
kosten, en van risico’s.
De eenzijdigheid kan worden gezien als deel van de verklaring van
de eeuwenlange (!) stelselmatige verhoging van belastingen. Het ligt
voor de hand om de eenzijdigheid in ieder geval voor een deel te
verklaren uit het feit dat regering en Kamer niet eigen geld besteden,
maar dat van anderen, en in feite geen verantwoording af hoeven te
leggen tegenover degenen die ze zogenaamd vertegenwoordigen.
Buiten het recht van de taalafspraak zijn er geen objectieve
rechten. Rechten worden bedacht en gegeven. Dat volgt uit de
definitie van “recht”. Het geven is nodig omdat een recht van de één
neerkomt op aanvaarding van plichten en vrijheidsbeperking door
anderen. ♦
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71. Pleiten gebrekkige capaciteiten vrij?
Deze paragraaf probeert antwoord te geven op de volgende vragen:
1. Zijn mensen gebonden door wat logisch beredeneerd kan
worden? Dus door datgene dat logisch gevolg is van de vereisten
van communicatie, van wat algemeen bekend kan zijn, en door
wat een persoon vanwege diens levensloop en functie bekend
moet zijn?
2. Zijn mensen aansprakelijk en strafbaar voor wat ze hebben
misdaan als gevolg van onbegrip, arrogantie, gebrek aan
(zelf)kennis, of dergelijke?121
De antwoorden zijn onder andere van belang vanwege het logische
karakter van het recht van de logica. Kan schending van dat recht
alleen die mensen kwalijk genomen worden die voldoende mentale
capaciteiten hebben? Dus dommere mensen, of mensen “onder
invloed”, of “ontoerekeningsvatbaren” niet?
Het huidige recht beantwoordt beide vragen in de praktijk met
“nee”. Daardoor bevordert het huidige recht onverantwoordelijk
gedrag, en benadeelt het onschuldigen.
Het meeste in deze paragraaf geldt voor gedrag en mensen in het
algemeen. Maar de belangrijkste reden voor bespreking van de
gestelde vragen is het feit dat de huidige samenleving wordt bestuurd
door lieden die zich competenties aanmatigen die ze niet hebben, en
daardoor zeer grote schade en risico’s veroorzaken. Daarom is het van
groot belang om te weten of een pervers idee van integriteit, of
gebrek aan besef van incompetentie, vrijpleiten van aansprakelijkheid en strafbaarheid.
Mensen die communiceren zijn om die reden gebonden door de
communicatieafspraak. Ze zijn daardoor tegelijkertijd gebonden aan
alles dat door die afspraak wordt geïmpliceerd. Dat betekent op de
eerste plaats respect voor de medemens (waarmee gecommuniceerd
wordt), en (dus) gelijkberechtiging. Dat verplicht onder andere tot
betrouwbare evaluatie van het eigen vermogen om een gewenste
functie te vervullen, of om gewenste activiteiten te ontplooien, zonder
deze normen te schenden. Het verbiedt het hinderen en schaden van
anderen, en het scheppen van risico’s van hinder en schade. In ieder
geval als die anderen niet vooraf, na correcte en volledige informatie,
uitdrukkelijk met de betreffende activiteiten en hun mogelijke
gevolgen hebben ingestemd. Het verplicht tot herstel en/of
121

Ter herinnering: straf is (uitsluitend) bedoeld voor gevallen dat een actor niet kan
herstellen of vergoeden, en/of ter preventie.
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schadevergoeding, en tot het aanvaarden van straf die bedoeld is om
gevaarlijke besluitvorming kostbaarder te maken. Het verplicht tot
het afzien van activiteiten die ondraagbare risico´s kunnen
veroorzaken.
Het antwoord op de vraag 1 luidt dus “Ja”.
Als gevolg van gebrekkige capaciteiten is het mogelijk dat
implicaties van het respectbeginsel en de communicatieafspraak niet
worden begrepen. Dat geeft echter geen enkel recht. Zonder communicatieafspraak bestaat er geen recht. Het niet begrijpen of ontkennen
hiervan verandert daar niets aan. Het geeft in het bijzonder niet het
recht om anderen te hinderen of risico’s te laten lopen, of om
gevrijwaard te blijven van aansprakelijkheid en straf. De straf is
preventief bedoeld. Ze is functioneel. De vorm kan op de situatie
worden afgestemd. Straf kan dus bijvoorbeeld betekenen dat
specifieke vrijheden worden ontnomen. Zoals het vervullen van
bepaalde (“verantwoordelijke”) functies. Bedenk dat iemand die de
communicatieafspraak schendt of ontkent strikt genomen vogelvrij
is.
Zelfs onafhankelijk van het bovenstaande doen tekortkomingen in
mentale capaciteiten van een actor niets af aan het recht van anderen
om gevrijwaard te blijven van ongewenste gevolgen van diens
activiteiten.
Dus ook het antwoord op vraag 2 luidt: Ja. Volgens de communicatieafspraak zijn mensen aansprakelijk voor vermijdbaar veroorzaakte
hinder en schade. Punt. Noch het recht noch de plicht van vrijwaring
is afhankelijk van capaciteiten, verbeelding of andere persoonlijke
eigenschappen. ♦
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72. Preventie van onverantwoordbare besluitvorming.
Ook los van de communicatieafspraak is er goede reden om ook bij
schade door een vergissing of “menselijke fout” aansprakelijk te
stellen. Dat blijkt uit de observatie, dat iemand die alleen door een
vergissing of fout schade voor anderen heeft veroorzaakt, en anderen
respecteert, alles zal doen wat in zijn vermogen ligt om de schadelijke
gevolgen van zijn/haar vergissing of fout zo spoedig en goed mogelijk
te herstellen of vergoeden. Hij of zij zal niet wachten op een rechtszaak. Zo mogelijk was de actor verzekerd. Want wie anderen
respecteert probeert zich zo goed mogelijk te verzekeren voor het
veroorzaken van schade die hij of zij zelf niet kan herstellen of
vergoeden. Als herstel of vergoeding van veroorzaakte schade niet
mogelijk is zal een actor die te goeder trouw is besluiten om voortaan
af te zien van soortgelijke activiteiten, om soortgelijke risico’s niet
meer te kunnen veroorzaken.
Doet een actor deze dingen niet, dan geeft hij of zij blijk van een
wezenlijk gebrek aan respect voor zijn/haar slachtoffers. Het is in dat
geval maatschappelijk schadelijk om de actor minder aansprakelijk of
strafbaar te stellen.
De conclusie is dat de actor uit zichzelf vergoedt, en anders
aansprakelijk gesteld moet worden omdat hij of zij niet alleen fouten
maakt, maar bovendien van onvoldoende respect voor anderen blijk
geeft. Fouten en vergissingen zijn menselijk. Maar een actor heeft
minder reden om met risico’s rekening te houden naarmate hij/zij
minder respect voor zijn/haar medemensen heeft.
Politici hebben de staat zodanig georganiseerd dat ze feitelijk noch
aansprakelijk noch strafbaar zijn voor hun falen of wangedrag. In de
Tweede Kamer verdedigen ze behoud van hun positie na wanprestatie door te beweren dat ze fouten niet opnieuw zullen maken, en/of
van hun fouten zullen leren. Zo’n belofte is natuurlijk prachtig. Maar
het is dat alleen als aanvulling. En het zijn alleen maar woorden.
Praatjes vullen geen gaatjes. De belofte kan onmogelijk de genoemde
maatregelen vervangen. Hypothetisch leren in plaats van vergoeden,
en de weigering garanties te geven, betekenen dat de kosten van
herstel en vergoeding worden afgewenteld op onschuldigen. De
weigering de aangegeven maatregelen te treffen bewijst gebrek aan
respect. Het ontneemt de basis voor vertrouwen op de belofte.122
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Meer nog omdat de CV’s van de meeste politici grote twijfels over
leervermogen oproepen.
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Vergissingen en fouten maakt ieder mens; maar bepaald niet ieder
mens ambieert en vervult functies die hem of haar in staat stellen
door doen of laten (plichtsverzaking) onherstelbare of onvergoedbare
schade te veroorzaken. Het is algemeen bekend dat mensen fouten en
vergissingen kunnen maken. Wie anderen respecteert houdt daar
rekening mee. Eerst en vooral door geen dingen te doen die een risico
op onherstelbare of onvergoedbare schade veroorzaken. Bijvoorbeeld
door geen functies te ambiëren en te vervullen waarvoor men niet de
benodigde competenties heeft. En/of door alleen te handelen in
overeenstemming met alle potentieel betrokkenen.
Soms is de schade die is veroorzaakt door fouten of vergissingen
betrekkelijk makkelijk te herstellen of vergoeden. Op de eerste plaats
is dat het geval als de actor de schade zelf zonder al te grote
problemen kan herstellen of vergoeden. Het is ook het geval als
individuen of organisaties de schade weliswaar niet zelfstandig
kunnen herstellen of vergoeden, maar wel in groepsverband.
Bijvoorbeeld doordat ze zich tegen de betreffende schade konden
verzekeren, en dat ook werkelijk hadden gedaan.
Herstel en vergoeding zijn echter niet mogelijk als de schade voor
een deel bestaat uit doden en gewonden (en gehandicapten). Er kan
dan weliswaar iets als een tegemoetkoming worden gegeven. Zeker als
genezen niet mogelijk is, is voorkomen- preventie- het beste, of
noodzakelijk. Een pakket aan preventieve maatregelen kan worden
gezien als belichaming van het respect voor menselijk leven en
welzijn. Of van het gebrek daaraan.
Daadwerkelijk respect voor de medemens betekent dat al het
mogelijke wordt gedaan om schade en risico’s voor anderen te
voorkomen. Daadwerkelijk respect staat niet toe dat het scheppen
van risico’s wordt bevorderd. Het wordt echter bevorderd als wordt
toegestaan om risico’s bij besluitvorming geheel of gedeeltelijk buiten
beschouwing te laten. Het wordt ook bevorderd indien actoren
minder aansprakelijk of strafbaar worden gesteld naarmate hun
capaciteiten meer tekort schieten in verhouding tot wat er nodig is
voor een bepaalde activiteit of functie. Het bevordert ongelukken
meer naarmate de geschiktheid voor een activiteit of functie minder
is. Het is een recept voor onverantwoordelijk bestuur. ♦
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73. Weerlegging van enkele argumenten tegen aansprakelijkheid.
Hierboven werd aangetoond dat actoren aansprakelijk en
strafbaar zijn ongeacht hun persoonlijke eigenschappen. Dat neemt
niet weg dat een groep (potentiële) slachtoffers zou kunnen besluiten
om althans in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk van
aansprakelijkheid of straf af te zien. Enkele argumenten daarvoor
zullen in het volgende worden weerlegd. De conclusie is dat
aansprakelijkheid en straf in sociaal belangrijke gevallen de beste
oplossing is. Aansprakelijkheid en straf zijn noodzakelijk om een
ontwikkeling van kwaad naar erger te voorkomen of te stoppen.
Er wordt wel eens beweerd dat een actor niet aansprakelijk is
omdat hij of zij “er niets aan kon doen”, of iets dergelijks. Bij
vermijdbaar gedrag is dat op zijn best aanvechtbaar.
Onaanvechtbaar is echter dat het “niets aan kunnen doen” met
volkomen zekerheid geldt voor de slachtoffers. 123 De vraag “of zo en
zo iemand aansprakelijk kan worden gesteld” kan worden gezien als
“framing”, bedoeld om de aandacht af te leiden van de veel eenvoudiger en relevantere vraag: “wie gaat de schade betalen, de actor of
het slachtoffer?”
Uiteraard staat het iedereen vrij om personen die hem of haar
schade hebben berokkend of risico’s voor hem of haar scheppen of
hebben geschapen geheel of gedeeltelijk van aansprakelijkheid te
ontslaan. Maar mensen kunnen dat alleen voor zichzelf doen. Niet
voor een ander. Het kan niet bij meerderheid worden besloten. Want
dan worden zowel het gelijkberechtigingsbeginsel als het vrijwaringsrecht geschonden. Wel zou een groep mensen zich bereid kunnen
verklaren om mede aansprakelijk te zijn voor het handelen van
enkelen van hen. Ze moeten dan uiteraard wel garanties geven.
In het licht van het beginsel van gelijkberechtiging is het
onbegrijpelijk waarom het onrechtvaardig zou zijn om iemand te
laten betalen en/of boeten voor hinder en schade die het gevolg zijn
van handelen dat hij of zij had kunnen laten; en tegelijkertijd
rechtvaardig (en “humaan”?!) om volkomen onschuldigen voor de
kosten en ellende van vermijdbaar veroorzaakte schade te laten
opdraaien.
De bewering dat het onrechtvaardig is om iemand aansprakelijk te
stellen voor gevolgen van zijn of haar handelen is eenzijdig en
123

In dat verband wordt niettemin nooit van “onschuldige burgers”
gesproken.
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discriminerend. Het is eenzijdig en discriminerend ten gunste van
actoren. Het benadeelt onschuldige slachtoffers. De bewering kan
alleen voortkomen uit denken met oogkleppen, dat alle aandacht
richt op de actor, en de slachtoffers niet ziet. Het idee is geen uiting
van humane rechtspraak, maar van discriminatie en onrecht. Het
geeft blijk van een inhumane houding tegenover de slachtoffers,
inclusief toekomstige slachtoffers. Het bevoordeelt mensen die een
gevaar vormen voor hun sociale omgeving. Het bevoordeelt hen ten
opzichte van mensen die wèl voldoende rekening houden met
anderen, en daarvoor kosten maken en kansen laten liggen. Door
mensen te ontslaan van de verplichting om de gevolgen en risico’s
van te maken keuzes deugdelijk te evalueren wordt gevaarlijk gedrag
bevorderd. Het ontslaat van de verplichting om potentieel
betrokkenen toestemming te vragen.
Ook “goede bedoelingen” worden wel aangevoerd als grond voor
vermindering van aansprakelijkheid en/of straf. De hypothese van
goede bedoelingen wordt aangevoerd, als bij het nemen van een
besluit alleen naar een beperkt aantal specifieke (“goede”) doelen is
gekeken, en als andere gevolgen dan de bedoelde over het hoofd zijn
gezien of onvoldoende in acht genomen. De goede bedoeling zou
excuseren dat onvoldoende rekening werd houden met schadelijke
gevolgen of risico’s. De hypothese wordt met andere woorden
aangevoerd als besluiten op een ondeugdelijke, incompetente manier
zijn genomen.124
Bedoelingen zijn moeilijk vaststelbaar en bewijsbaar. Ze kunnen
gemakkelijk (achteraf) bedacht worden. Andere bedoelingen kunnen
gemakkelijk worden verzwegen. Niemand kan gedachten lezen, ook
rechters niet.125 Vanuit het oogpunt van communicatieafspraak en
logica veranderen bedoelingen niets aan aansprakelijkheid of
strafbaarheid. Bedoelingen geven geen rechten. Respect voor de
medemens vereist deskundige besluitvorming. Vermindering van
aansprakelijkheid en strafbaarheid vanwege vermeende goede
bedoelingen bevoordeelt maatschappelijk schadelijke besluitvorming.
Aanvaarding van incompetentie als grond voor vermindering van
aansprakelijkheid en strafbaarheid is deel van de verklaring van het
gemak waarmee politici zich aanmatigen ministersposten en andere
topfuncties te kunnen vervullen. De wet vereist geen zelfkennis of
124

Al ken ik geen enkele rechterlijke uitspraak die laat zien dat een rechter op
de hoogte is van de eisen van professionele besluitvorming.
125
Zoals eerder geconstateerd is er geen betrouwbare literatuur over relevante
eigenschappen en verschillen tussen mensen.
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competentie. Niet via functie-eisen, en niet via aansprakelijkheid en
strafbaarheid bij wanprestatie.126 Bedenk in dat verband dat wetten
niet uit de hemel zijn gevallen, maar bedacht en gedecreteerd zijn
door regeringen. Het zijn “leidinggevenden” die het meeste voordeel
hebben van aanvaarding van de diverse quasi-gronden voor
vermindering van aansprakelijkheid en strafbaarheid.
Het huidige recht maakt het mogelijk dat de verantwoordelijkste
maatschappelijke functies worden vervuld door onintegere, incompetente lieden. Het dwingt niet tot bezinning. De kosten en ellende van
falen worden volledig afgewenteld op de samenleving. Het huidige
recht maakt de wereld alsmaar gevaarlijker.
De redenen voor algemene, strikte aansprakelijkheid kunnen voor
het kader van dit boek als volgt worden samengevat:
1. bescherming van onschuldigen;
2. dwingen tot het serieus schatten en meenemen van alle
mogelijke risico’s en kosten bij besluitvorming;
3. verhinderen dat beslissingen worden genomen door mensen
die voor het betreffende soort beslissingen onvoldoende
integer en competent zijn.
Uiteraard hangen deze punten samen. ♦
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Zelfs veroordeling wegens corruptie en verkiezingsfraude is geen bezwaar
voor functies in het openbaar bestuur. Voor collega-politici staat het
samenwerking niet in de weg. Getuige de geschiedenis van Jos van Rey en
zijn Liberale Volkspartij.
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74. Rechtshandhaving en rechtsingang.
Het bestaan van wetten moet worden onderscheiden van de
handhaving van wetten. Onder handhaving wordt hier verstaan:
toezicht op, en waar nodig realisatie van, overeenstemming tussen
wetten aan de ene kant, en werkelijkheid aan de andere. Voor
sommige wetten of wetsartikelen is er instrumentarium voor
handhaving. Vaak ontbreekt dat instrumentarium echter, of is het
dermate gebrekkig dat realisatie van overeenstemming tussen wet en
werkelijkheid heel veel moeite, tijd, en geld kost. Dit geldt onder
andere voor de grondwet en voor veel wetten of wetsartikelen op het
gebied van justitie, veiligheid, toezicht, en zorg. Bijvoorbeeld
misdrijven in organisaties worden niet opgespoord. Als regering en
parlement laten afweten, en dat doen ze structureel, dan is er geen
systeem dat discrepanties opspoort en corrigeert.
De «ambtenaar is [volgens het Rijksambtenarenreglement]
gehouden de plichten uit zijn functie voortvloeiende nauwgezet en
ijverig te vervullen en zich te gedragen, zoals een goed ambtenaar
betaamt». Maar een ambtenaar heeft geen enkele mogelijkheid om op
deze bepaling een beroep als hij/zij in zijn/haar omgeving structureel
wangedrag constateert. Wat een ambtenaar aan mogelijkheden open
staat is afmattend, en dodelijk voor zijn/haar loopbaan, zo niet
functioneren.127 Het ontbreken van realistische aangifte- en
opsporingsmogelijkheden, en de straffeloosheid van topambtenaren
en bewindspersonen, kunnen gemakkelijk de toeslagenaffaire en vele
andere affaires en misstanden verklaren.
Analyse van de hypothekencrisis toont disfunctioneren van bijna
alle betrokken (semi)overheidsorganisaties. Tot en met terreur
bedoeld om geluiden te smoren die gekozen beleid ondermijnen. De
betrokken (semi)overheidsorganisaties verzaakten hun wettelijke
plicht. Ze hielden zich niet aan wettelijke of beleden normen. Dat was
gelijktijdig met de gebeurtenissen te zien. Dus niet pas achteraf (“met
de kennis van nu”, toen en nu meestal een leugen). Maar burgers
hebben geen enkele mogelijkheid om zich bij een rechter te beklagen
over disfunctionerende (semi)overheidsorganisaties, tenzij het hun
persoonlijke belangen direct schaadt. Dus niet als het “alleen” ieders
belang schaadt.
Een wet of het recht kan iemand “rechtsingang” geven. Dat wil
zeggen: het recht op een rechterlijke uitspraak. Het burgerlijk recht
geeft als regel rechtsingang aan direct betrokkenen. Echtscheiding en
contractbreuk zijn hiervan voorbeelden. Afhandeling kan tijdrovend
127

Zie boek 1 van Governed by lies.
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en kostbaar zijn, maar betrokken burgers en organisaties hebben in
ieder geval enige controle. Anders is het in gevallen als de eerdergenoemde, en in alle gevallen waarin het strafrecht aan de orde is.
Om strafzaken voor de rechter brengen is het zogenaamde openbaar
ministerie (OM) in het leven geroepen. In sommige gevallen kunnen
burgers of organisaties aangifte van (vermeende) strafbare feiten
doen bij politie of OM. Die zijn dan vrij om van behandeling af te zien.
Het OM wordt onafhankelijk genoemd. Maar het wordt bekostigd via
het ministerie van justitie. De top van het OM overlegt periodiek met
de minister van justitie. Het OM legt over zijn doen en laten geen
openbare verantwoording af. Zijn jaarverslagen laten daarover geen
misverstand bestaan. 128
Het overtreden van wettelijke bepalingen is alleen strafbaar als
dat wettelijk is bepaald. Voor veel bepalingen is dat niet het geval.
Aan het niet behoorlijk uitvoeren van wettelijke taken door onder
andere burgemeesters, wethouders, ministers, leden van de statengeneraal en (semi)overheidsorganisaties zijn geen strafbepalingen
verbonden.129 Het hoeft dan ook niet te verbazen dat dit soort wetten
alleen wordt nageleefd voor zover het de betrokkenen uitkomt.
In feite is de beoordeling van disfunctioneren van politieke
overheidsfunctionarissen en degenen die door hen zijn benoemd
grotendeels buiten de normale rechtspraak gehouden. Zulke personen
worden beoordeeld door coalitiegenoten of andere collega’s. Ze
worden nooit persoonlijk aansprakelijk gesteld, en zelden bestraft. De
eventuele bestraffing stelt bovendien weinig voor. Het ergste wat ze
kan overkomen is ontslag, met riant wachtgeld. Ondanks bewezen
onintegriteit of incompetentie wordt ze niet verboden hun loopbaan
te vervolgen in soortgelijke functies, en daar opnieuw ellende te
veroorzaken. Er is geen sprake van schadevergoeding voor de
slachtoffers.130
Vanwege de enorme relatieve omvang van de (semi)overheid
betekent dit dat een groot deel van de activiteiten in de huidige
samenleving onder een wezenlijk ander normatief regime valt dan het
andere deel.
Tenslotte is er het gedoogbeleid. Dat wil zeggen dat overtredingen
van bepaalde wettelijke regels worden gedoogd. Ze worden niet
opgespoord, vervolgd en bestraft. Dus enerzijds beweren regering en
staten-generaal dat een bepaalde wet moet, anderzijds vinden ze hem
niet nodig. ♦
Zie daarnaast de bijlagen van de webversie van Wellinks meineed.
Uitzonderingen als omkoping daargelaten.
130
Op kosten van de bewindspersoon wel te verstaan, niet op kosten van
onschuldige belastingbetalers.
128
129

- 199 van 263 -

75. Rechtsstaat.
VD rechtsstaat. Staatsvorm die het recht als hoogste gezag handhaaft.
Tegengestelde: politiestaat
Er lijkt geen gelijkwaardig Engels begrip te zijn. “Constitutional state” komt in de
buurt. Een constitution regelt de staat. Het is een stuk recht, maar hoeft geen
waarborgen voor wat dan ook te omvatten.
PhAZ. État de droit is geen ingang met een definitie. Het is wel de titel van een
subparagraaf bij de ingang État. Er valt geen definitie uit te destilleren.

De betekenis van het “hoogste gezag” is ongedefinieerd en
onduidelijk. Duidelijk is wel, dat de zaak Spijkers bewijst dat regering
en parlement van Nederland bereid en in staat zijn om het recht
buiten werking te stellen. Nota bene om te voorkomen dat onderzoek
wordt gedaan naar de opdrachtgevers van de decennialange
terrorisering van Spijkers (door het ministerie van defensie). Regering
en parlement wilden voorkomen dat de opdrachtgevers worden
vervolgd en bestraft. Regering en parlement hebben het archief voor
zeer lange tijd achter slot en grendel laten opsluiten. Er is geen
garantie tegen herhaling. Nederland is dus geen rechtsstaat in de zin
van Van Dale.
Bedenk bij het lezen van de definities a.u.b. dat de begrippen recht
en grondwet/ constitution niets zeggen over hun inhoud.
Meer nog dan het Nederlandse woord rechtsstaat suggereert de
Franse term “état de droit” een tegenstelling tussen staten met en
zonder recht. De grootte van die tegenstelling is echter afhankelijk
van de inhoud van het recht. Het recht kan personen of organisaties
willekeurige of “discretionaire” bevoegdheden geven. De betekenis
van het recht hangt mede af van de mate waarin het recht overheidsbemoeienis beperkt, en van de kenbaarheid van het recht. De
werkelijkheid van heden en verleden laat zien dat recht niet per
definitie positief is.
Een grondwet is al evenmin per definitie positief. Zolang er geen
voorwaarden aan worden gesteld biedt een grondwet burgers geen
garanties. Veel “grondrechten” lijken mooi, maar de Nederlandse
grondwet biedt regering en parlement middels bijzinnen als
“behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen”
vrijwel onbeperkte mogelijkheden voor uitholling. Grondwetten staan
vol met potentieel strijdige belangen. Maar ze kennen geen relatieve
gewichten toe aan de verschillende belangen en andere bepalingen.
Daardoor kunnen ze worden misbruikt om elk overheidsoptreden te
rechtvaardigen. Zo worden bijvoorbeeld mensenrechten en veiligheid
stelselmatig aan economische belangen opgeofferd.
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Van Dale noemt de politiestaat als tegengestelde van de rechtsstaat. Dat is bij Van Dale’s definitie van rechtsstaat een valse tegenstelling. Het recht kan de politie immers willekeurige bevoegdheden
geven. Het idee van een tegenstelling kan samenhangen met illusies
over het recht. Die het gevolg kunnen zijn van gebrek aan besef van
de politieke oorsprong van het recht. De illusie is verwant met de
illusie van “onafhankelijke” rechtspraak. Zie verderop. De rechtspraak is feitelijk alleen in marginale zin onafhankelijk. Rechters
voeren de wet uit, en op een manier die door wetten is voorgeschreven. Wetten zijn gemaakt door politici, niet door rechters. De
rechtspraak is afhankelijk van de politiek. Ook in een dictatuur zijn
er wetten en is er recht. Een dictator zou niet bang hoeven te zijn voor
het soort “onafhankelijke rechtspraak” als de Nederlandse. De
rechtspraak, en dus rechters, worden bovendien gefinancierd door de
politiek. In de praktijk betekent dat jaarlijkse onderhandelingen. Als
dat “onderhandelen” neutraal zou zijn zou het door een neutrale
buitenstaander gedaan kunnen worden, die alleen de rekening bij het
ministerie van Financiën hoeft in te dienen, zonder verantwoording
af te hoeven leggen. Maar zo gaat het niet. Iemand die financieel
afhankelijk is kan onmogelijk onafhankelijk genoemd worden.
Zowel het woord rechtsstaat als de term constitutional state heeft
iets vreemds. Recht is er immers in vrijwel elke staat, en vrijwel iedere
staat heeft een grondwet. Wetten zijn gewoon handig. Zelfs voor een
willekeurige dictatuur. Want ook een dictator heeft maar 1 hoofd en
2 handen en 24 uur per dag. Ook een dictator kan dus niet alles zelf,
en is gedwongen taken aan anderen over te laten. Zonder voorwaarden zijn de begrippen recht en grondwet vrijwel leeg. Geen van
de drie woordenboeken maakt echter melding van voorwaarden.
Als je het begrip rechtsstaat definieert zoals je een staat zou
wensen, dan is er in de huidige werkelijkheid niets waarop het begrip
van toepassing is. Als je het definieert door voorbeelden, dus door het
noemen van bestaande staten, dan is het begrip meerduidig, en is er
geen reden om een rechtsstaat positief te waarderen.
De definitie van rechtsstaat van Van Dale vereist dat het recht
wordt gehandhaafd. In het huidige Nederland gebeurt dat echter niet:
1. Zoals opgemerkt in de paragraaf rechtshandhaving en
rechtsingang is er voor veel wetten geen instrumentarium dat
(doeltreffende) handhaving waarborgt. Er is in de regel zelfs
geen controle op naleving, en geen rapportage over de controle.
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2. Er is geen algemene rechtsingang. D.w.z.: je kunt niet elke
wetsschending aan een rechter voorleggen. (Ook niet als je bereid
mocht zijn de kosten te vergoeden in geval de melding onterecht
blijkt).
3. Bij rechtsingang wordt gediscrimineerd: een organisatie en een
stichting hebben meer rechtsingang dan een persoon (al moet een
persoon verhoudingsgewijs meer belasting betalen). Er is dus
rechtsongelijkheid.
4. Personen worden dus feitelijk niet gerespecteerd.
5. Zelfs wanneer er rechtsingang is, dan kan het openbaar ministerie (OM) een barrière vormen. Het OM is niet onafhankelijk.
Het OM legt geen publieke verantwoording af. Anno 2020 wordt
door politiek en media gedaan alsof het OM boven elke twijfel en
kritiek verheven is. Die houding mist elke steekhoudende
grond.131
6. Een rechtszaak vereist (zeer) aanzienlijke financiële middelen
(een vorm van discriminatie en rechtsongelijkheid).
7. De uitkomst van een rechtszaak is afhankelijk van verschillen in
de omvang van de ingezette hoeveelheden financiële middelen
(een vorm van discriminatie en rechtsongelijkheid).
8. Rechtspraak duurt absurd lang. Niet zelden jaren.
9. Wetsovertredingen binnen organisaties worden niet opgespoord.
Er is geen stelsel voor aangifte en behandeling van overtredingen
binnen organisaties dat een realistische kans op succes biedt.
10. Wetsovertredingen door regeringsleden worden beoordeeld, dus
berecht, door de Tweede Kamer. Dus niet door een (min of meer)
onafhankelijke rechter, maar door belanghebbenden.
11. Gedoogbeleid. D.w.z.: regering en Kamer bepalen dat het OM
bepaalde vervolgbare wetsschendingen niet opspoort en vervolgt.
12. De zaak Spijkers toont aan dat in Nederland regering en Kamer
het hoogste gezag hebben, en niet het recht. Regering en Kamer
stellen het recht naar wens buiten werking. Het OM werkt
daaraan mee, en bewijst zodoende niet onafhankelijk en
betrouwbaar te zijn.
131

Er is daarentegen wel grond voor de bewering dat het OM schuldig is aan
wanbeleid. Banken en hun hoogste directeuren werden rond 2020 door het
OM vervolgd omdat ze onvoldoende gedaan zouden hebben tegen witwassen.
Ze zouden dus het OM onvoldoende geholpen hebben. Dat het OM daarbij
niet gemotiveerd wordt door de wens het recht te handhaven blijkt uit het
stelselmatig niet vervolgen van ministers en andere overheidsfunctionarissen,
bijvoorbeeld wegens meineed of criminele uitvoering van toeslagenwetten.
Het OM zelf wordt nooit vervolgd en bestraft voor feiten als waarvan het
banken beschuldigt. Het legt geen verantwoording af, en over eventuele
controle op het OM wordt al evenmin verantwoording afgelegd.
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Het eeuwenoude recht (grondrecht!) op vergoeding van schade,
vermijdbaar veroorzaakt door activiteiten van anderen waarmee niet
vooraf was ingestemd, is vanaf halverwege de 19e eeuw systematisch
afgebroken. Het recht op schadevergoeding heeft in belangrijke
gevallen veel van zijn betekenis verloren. Dat is onder andere te zien
bij de extreem trage of niet-afhandeling van schade door gaswinning,
en bij de toeslagenaffaire. Symbolisch voor de situatie in de 19e eeuw
zijn vele stadsplattegronden. Ze laten zien dat stations toen aan de
rand van de stad werden aangelegd, met minimale schade en hinder
voor de bevolking.132
Deze voorbeelden laten zien dat wat twee eeuwen geleden nog als
recht werd gezien, stelselmatig tot onderwerp van politiek beleid is en
wordt gemaakt. Dat wil zeggen: wat vroeger tot burgerlijk recht
gerekend werd en geheel in de rechtspraak werd behandeld, is in de
loop der tijd tot onderwerp gemaakt van politieke besluitvorming.
Dat wordt gerechtvaardigd en vergemakkelijkt door de onjuiste illusie
van onovertrefbaarheid van “democratische besluitvorming”. Voor
zover wordt ingezien dat deze besluitvorming aanvechtbaar is
worden daar geen consequenties aan verbonden. Belangrijke
conclusie zou moeten zijn: hoe minder meerderheidsbesluitvorming,
hoe beter. ♦

132

Dit voorbeeld suggereert dat (sterke) toename van de bevolking leidt tot
vermindering van rechten. Zie verder de paragraaf NIMBY.
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76. De legitimiteit van een staat.
VD legitiem. 0.1 wettig 0.2 rechtmatig, gegrond
MW legitimate. 3 a: accordant with law or with established legal forms and
requirements 4: conforming to recognized principles or accepted rules and
standards
PhAZ. Légitime is geen aparte ingang. Onder légalité staat : On oppose souvent la
légalité - simple conformité aux lois, sans préjuger de leur bien-fondé ou de leur
caractère juste ou injuste - et la légitimité qui renvoie, elle, à l'idée d'équité, de bienfondé, de bon droit, de justice, etc., et fait appel à des valeurs jugées supérieures à
celles des lois du droit positif. (“droit positif” is het geldende recht).
PhAZ équité.
 Sens large. Sentiment spontané du juste et de l'injuste en tant qu'il se
manifeste dans l'appréciation d'un cas particulier et concret.
 Sens strict. Justice qui a égard à l'esprit plutôt qu'à la lettre de la loi et qui peut
même tempérer ou réviser celle-ci dans la mesure où «elle se montre
insuffisante en raison de son caractère général» (Aristote).

Omdat gevraagd kan worden naar de legitimiteit van wetten is het
onhandig om legitimiteit mede te definiëren als “wettig”. Er kan beter
gecommuniceerd worden als legitiem en wettig duidelijk verschillend
worden gedefinieerd. Dus door “wettig” te definiëren als: in overeenstemming met wet en recht (“légalité”); en “legitiem” als: bindend om
logische of andere objectieve redenen (“bien fondé”).
De normen van de communicatieafspraak zijn bindend voor wet
en recht. Ze zijn “supérieurs”. Dit is noodzakelijk omdat wet en recht
de communicatieafspraak veronderstellen. De communicatieafspraak
is een premisse van wet en recht.
Geen enkele bestaande grondwet heeft een enigszins steekhoudende legitimatie. Ook de Nederlandse niet. Er zijn goede redenen
om er niet mee in te stemmen. De bestaande grondwetten zijn in strijd
met de norm van respect. Respect in beide vormen: zelfrespect en
wederzijds respect. Mensen zijn er alleen aan gebonden voor zover ze
daartoe gedwongen worden.
Om een idee te geven van de manco’s van de huidige grondwetten
volgt nu een lijstje van eisen waaraan de grondwet van een legitieme
staat zou moeten voldoen, maar de bestaande grondwetten niet
voldoen.133 Het idee is dat een zichzelf respecterend mens met minder
niet akkoord kan gaan. Het lijstje is mogelijk onvolledig.
1. De normen van de communicatieafspraak zijn onschendbaar.
(Mogen dus ook door staat of volksvertegenwoordiging niet
133

Het lijstje is gebaseerd op Het recht van de logica en Governed by lies.
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

geschonden worden, op straffe van ongeldigheid van alles dat
ermee in strijd is). Dit betekent dat iedereen gelijkelijk wordt
gerespecteerd.
De normen van de communicatieafspraak worden gehandhaafd
door een rechtsstelsel.
Dat rechtsstelsel heeft het geweldsmonopolie.
Er zijn alleen functies met draagbare verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden. Het is (uiteraard) wel toegestaan om
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden te delen met
groepen vrijwilligers, maar alleen tijdelijk. De groep moet
draagbaarheid aantonen en desgewenst garanties geven.
Openbare diensten worden georganiseerd op basis van
vrijwilligheid.
Alle openbare diensten, het rechtsstelsel inbegrepen, staan onder
toezicht. Het toezicht is verantwoording verschuldigd aan de
(betalende) deelnemers, en alleen aan hen.
Wetten dienen getoetst te zijn op functionele deugdelijkheid. Er
zijn geen wetten die niet handhaafbaar zijn, of waar schenders
zich makkelijk onderuit kunnen kletsen.
Alle vermeende discrepanties tussen wet en werkelijkheid geven
iedereen rechtsingang. Hiervan zijn geen wetten uitgezonderd.
(Dus wetten voor de schone schijn zijn niet toegestaan).
Wat objectief beoordeeld kan worden wordt niet door politici
(bijvoorbeeld een parlement) maar door een rechter beoordeeld
en berecht. Zoals correct en tijdig informeren.
Als een wet is overtreden straft de rechter, en in overeenstemming met soortgelijke overtredingen op andere gebieden.
Straffen dienen preventief te werken. Wetten zijn er om
nageleefd te worden. Vermijdbare veroorzaking van onherstelbare schade moet worden voorkomen.
Voor het overige is de straf proportioneel met de (potentiële)
gevolgen van de overtreding, en met de graad van zorgvuldigheid die geëist mag worden van personen die voor, namens en/of
op kosten van de bevolking werken.
Het OM is zelfstandig en onafhankelijk onderdeel van het
rechtsstelsel. Het is belast met opsporing en vervolging van
wetsovertredingen. Het legt verantwoording af aan de bevolking,
en kan door de bevolking worden gecorrigeerd. Het OM is
onafhankelijk van alle andere openbare diensten. Ook financieel.
De kosten van het stelsel van rechtspraak en opsporing worden
gedragen door de veroordeelden en door degenen die ten
onrechte zaken aanhangig maakten. (Proportioneel, zo nodig met

- 205 van 263 -

15.
16.
17.
18.

behulp van persoonlijke belastingverhoging of dwangarbeid
(“taakstraf”)).134
Ten behoeve van gelijkberechtiging beschikken partijen in
rechtszaken over gelijke financiële middelen.135
Gedrag met soortgelijke gevolgen wordt wettelijk soortgelijk
behandeld.
Meerderheidsbesluitvorming wordt hoogstens toegepast in geval
van nood. Het bestaan van een noodsituatie, en/of de criteria
daarvoor, worden vastgesteld met consensus.
Het algemene onderwijs moet iedereen duidelijk maken wat in
sociaal opzicht van hem of haar verwacht wordt en wat niet. Met
redengeving. Iedere schoolverlater moet bekend zijn met wat
hem of haar te wachten staat in geval van overtredingen. De hier
genoemde regelingen mogen niemand verrassen.

Het lijstje is mede bedoeld om tekortkomingen van de huidige
regeling van de samenleving te laten zien. Het laat zien hoe een
volwassen samenleving eruit kan zien. ♦

134

Het doel van de dwangarbeid is de opbrengst. Niet de arbeid. Dwangarbeid
komt overeen met extra belasting. Het is gerechtvaardigd omdat rechten
vervallen als ze niet worden gerespecteerd. Wie de communicatieafspraak
schendt heeft in beginsel geen rechten meer. N.B. Taakstraf is een verhullend
woord voor dwangarbeid.
135
Bijvoorbeeld door het totaal bedrag dat partijen aan de zaak willen
besteden gelijk over de partijen te verdelen.
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77. Staat en overheid.
VD overheid. 0.1 geheel van personen aan wie in staat of stad enig gezag is
opgedragen
VD staat. 0.2 de door een geordend gezag geregeerde volksgemeenschap,
beschouwd als een lichaam en als een rechtspersoon
MW state. 5 a: a politically organized body of people usu. occupying a definite
territory; esp.: one that is sovereign b: the political organization of such a body of
people c: a government or politically organized society having a particular character
(Kramers’ Engels woordenboek van 1957 vertaalt “overheid” met “the authorities” en
“the Government”).
PhAZ État, eerste zin van de bespreking : L'État (avec un E majuscule) désigne
l'ensemble des institutions (politiques, juridiques, militaires, administratives,
économiques) qui organisent une société sur un territoire donné.

Het instituut van de rechter is in de meeste gevallen voldoende
voor de oplossing van conflicten tussen twee of kleinere aantallen
mensen en organisaties. Het bestaan van het instituut kan conflicten
helpen voorkomen doordat betrokkenen weten dat bepaalde
gedragingen risico’s voor ze met zich meebrengen.
De vroege geschiedenis van bijvoorbeeld Rome en het Joodse Volk
laat zien dat rechtspraak al geregeld was vóórdat het staten werden
en er (andere) overheden kwamen. In beide gevallen hielden recht en
rechtspraak verband met de godsdienst. Er waren gezaghebbende
priesters, die als woordvoerders van de goden werden gezien, en
mensen vertelden wat de goden wel en niet goedkeuren. Ze spraken
dienovereenkomstig recht.
Voor een vrije vreedzame samenleving is rechtspraak in de meeste
omstandigheden voldoende. Bijzondere omstandigheden kunnen
gezamenlijke aanpak vereisen of voordelig maken. Zoals waterwinning en/of -verdeling, natuurrampen, en militaire dreiging van
buitenaf. Veel zou dan nog steeds door priesters of rechters georganiseerd kunnen worden. Maar de eigenschappen vereist voor het
priesterschap of rechtspraak verschillen van de eigenschappen vereist
voor bijvoorbeeld militaire activiteiten. Een probleem is dat een
militaire organisatie per definitie militaire macht heeft, en een
“onderhandelingspositie” waar militairen relatief makkelijk misbruik
van maken.136 Dát en de bekende geschiedenis geven redenen om aan
te nemen dat de staatsontwikkeling niet is bepaald door steekhoudende redeneringen en met algemene instemming, maar door
autoritaire en agressieve personen die een geweldsmonopolie
verwierven, en dat gebruikten om het geweldsmonopolie te
behouden. Degenen die een machtspositie hebben verworven zijn
136

Een ervaringsgegeven van alle tijden.
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vrijwel altijd in staat om ervoor te zorgen dat zij en hun organisatie
over meer en betere wapens beschikken dan anderen. Er is wat dit
betreft in duizenden jaren niets veranderd. Het zijn wapens die staten
en overheden mogelijk maken en hebben doen ontstaan, en enigszins
stabiel maken. Uiteraard hebben overheden altijd en overal
geprobeerd de bevolking wijs te maken dat ze de beste bedoelingen
hebben, de bevolking dienen, dat hun gezag van God komt, of
soortgelijke sprookjes. Maar zoals vele paragrafen in dit boek
aantonen houdt geen van hun rechtvaardigingen steek.
Er zijn meningen en “theorieën”137 over de legitimiteit van de
bevoegdheden van staten, maar de enig bekende bindende grondslag
is instemming van alle betrokkenen. Het buiten zicht houden van de
dreiging van geweldgebruik kan de indruk wekken dat tegenstand
niet bestaat. Maar schijn maakt niet bindend.
Instemming is bindend in de volgende zin. Wie zich niet houdt aan
zijn eigen vrijwillig gegeven woord plaatst zichzelf daardoor, per
definitie, buiten de communicatiesamenleving. Hij of zij wordt daarmee rechteloos. Rechten (en plichten) ontstaan door communicatie.
Zonder communicatieafspraak zijn er geen rechten (en plichten).
Gelet op de beperktheid van de menselijke capaciteiten is het de
vraag of, en in hoeverre, staten en overheden deugdelijk te regelen
zijn. Waar het “deugdelijk” op de eerste plaats betekent: in
overeenstemming met het beginsel van respect.
De instemming van een meerderheid van zogenaamde volksvertegenwoordigers is geen bindende rechtvaardiging van wat dan
ook. Het rechtvaardigt in het bijzonder geen staatsregelingen, of
geweldgebruik door staten of overheden. Het ontbreken van
algemene instemming betekent schending van de beginselen van
respect en gelijkberechtiging. Het is een inconsistentie met grote
gevolgen. Theoretisch zou een slecht systeem met voldoende integere,
competente mensen goed kunnen werken. Maar het gegeven systeem
is dermate slecht dat er voor de belangrijkere functies doodeenvoudig
geen competente mensen bestaan. Dit inzicht is in overeenstemming
met de feiten. De huidige regeringen verzaken zelfs hun primaire
taak. Namelijk het verzekeren van de veiligheid en het voortbestaan
van hun bevolking. Uiteraard is dat verzaken alleen mogelijk doordat
ze geen serieuze verantwoording hoeven af te leggen, en door
manipulatie van informatie. Ze kunnen zich onverantwoordbaar
gedrag veroorloven. ♦
137

Tussen aanhalingstekens omdat ze nergens op gebaseerd zijn, en eigenlijk
niks anders zijn dan meningen.
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78. Wat overheidsbemoeienis betekent.
Het begrip “overheid” is een begrip van het idealistische soort.
Door het ontbreken van een apart woord voor de werkelijke overheid
kunnen mensen gemakkelijk denken dat de werkelijke overheid
overeenstemt met wat zij denken dat een overheid is of hoort te zijn.
Hun beeld is bijna altijd onjuist. Dat kan moeilijk anders. Over de
werkelijke overheid zijn ze namelijk minimaal en misleidend geïnformeerd. Zowel de feitelijke ondoorzichtigheid van overheidsorganisaties als vele schandalen zouden op zijn minst een waarschuwing
moeten zijn. De algemene stilzwijgende aanvaarding van die
ondoorzichtigheid is dat nog meer.
Veel mensen maken geen onderscheid tussen “een overheid” en
“deze overheid”. Ze vinden het vanzelfsprekend dat er een overheid
moet zijn. Ze nemen aan dat elke overheid beter is dan geen overheid.
Ze staan er niet bij stil dat je kunt vinden dat er een overheid moet
zijn, en tegelijkertijd de huidige overheid onaanvaardbaar vinden.
Met name als wordt gezegd dat iets beter door de overheid kan
worden gedaan dan door particulieren of bedrijven, wordt stilzwijgend aangenomen dat de werkelijke overheid aan een denkbeeldige ideaal beantwoordt. Er wordt dan geconcludeerd op basis
van illusies. Illusies waarvan de onjuistheid overvloedig is
aangetoond.
Er worden regelmatig pleidooien gehouden voor overheveling van
taken (en geld) van burgers of private organisaties naar de overheid,
en voor nieuwe overheidstaken en meer overheidsbemoeienis. Voor de
oplossing van allerlei problemen kijken veel mensen tegenwoordig op
de eerste plaats naar de overheid. De vraag is of ze beseffen wat zulke
pleidooien impliceren. Willen dat de overheid zich ergens mee bemoeit
betekent namelijk dat iedereen verplicht wordt om mee te doen en/of
mee te betalen. Ook mensen die het met die bemoeienis niet eens zijn,
en er bezwaar tegen hebben. Met redenen die a priori gelijkwaardig
zijn aan die van de voorstanders. Bepleiten dat de overheid iets moet
doen betekent: bepleiten dat iedereen dwingend een mening wordt
opgelegd. De huidige politiek is strijd. De “winnaar” mag de
“verliezers” dicteren, en hun mening negeren. Maak uzelf niks wijs.
De gang van zaken is te meer verwerpelijk omdat het bijna altijd gaat
om niet meer dan meningen. Er zijn vrijwel nooit bewijzen voor netto
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voordeel voor de samenleving als geheel.138 Terwijl er bijna altijd
duidelijke verliezers zijn.
Overheveling van activiteiten naar de overheid betekent
vervanging van vrije besluitvorming en controle door belanghebbenden, door besluitvorming bij meerderheid (van politici) en
“democratische controle”, dus geen controle. De betreffende politici
hebben weinig belang bij het onderwerp. Ze hebben veel persoonlijk
belang bij meedoen met machthebbers.
Pleidooien voor meer overheidsbemoeienis getuigen van een
idealistisch, onjuist, beeld van politici en overheid. Ze getuigen van
het ontbreken van het besef dat het hoogst twijfelachtig is of de
overheid de gewenste activiteit doeltreffend en doelmatig zal
uitvoeren. Dat het zeer twijfelachtig is of de overheid iets kan zonder
meer problemen te scheppen dan op te lossen. Dat er geen deugdelijke
controle zal plaatsvinden, en dat er niet op een betrouwbare evaluatie
gerekend mag worden. 139
Merkwaardig is dat aan de groei van de overheidsbemoeienis
actief wordt bijgedragen door politieke partijen die beweren een
mensbeeld of levensbeschouwing te vertegenwoordigen dat vrije
individuele keuze voorstaat. Merkwaardig is bovendien dat noch hun
achterban, noch vertegenwoordigers van kerkgenootschappen of
mensenrechtenorganisaties, daar tegen protesteren. Dat ze niet
opmerken dat de politieke besluitvorming niet strookt met de
geloofsleer of ideologie die ze beweren te vertegenwoordigen. In feite
hebben niet alleen de genoemde partijen maar de meeste politieke
partijen in “democratische” staten een mensbeeld of levensbeschouwing dat vrijheid en vrije keuze voorstaat. Christelijke en
liberale partijen doen dat expliciet, zij het indirect. Als je je niet een
beetje in het christelijke of liberale gedachtengoed hebt verdiept zou
je er geen erg in kunnen hebben. Tegelijkertijd ontnemen ook deze
politieke partijen mensen op zeer grote schaal keuzevrijheden. Ze
leggen mensen al dan niet via toenemende belastingen steeds meer
plichten op.
Politici handelen dus stelselmatig in strijd met de beginselen die ze
zeggen voor te staan. Ze bedriegen. Ze beweren dat mensen vrij
moeten kunnen kiezen, maar ontnemen ze tegelijkertijd hun
keuzevrijheid. Dit bedrog kan gezien worden als manifestatie van een
138

Zelfs voor het klimaatbeleid. De kosten van specifiek klimaatbeleid kunnen
best groter zijn dan de opbrengsten. Ook hier moet onderscheid worden
gemaakt tussen ideaal, illusies, en werkelijkheid. Tussen wenselijk beleid en
het werkelijke beleid, en de uitvoering van beleid.
139
Voor bewijs zie boek 1 van Governed by lies.
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politieke wereld die zich heeft aangewend dat “wat kan dat moet”.
Van een wereld die niet in staat is zijn eigen normen te respecteren, en
zijn macht misbruikt om te doen wat ze niet behoorlijk kan, en recht
te praten wat krom is.140 De beginselen die ze zogenaamd voorstaan
gebruiken ze feitelijk alleen voor propaganda en misleiding.
Niet weinig column-schrijvers menen te weten hoe hogere
belastingen voor bijvoorbeeld miljardairs moeten worden besteed. Ze
lijken te denken dat sommige mooie dingen niet gedaan worden
omdat er te weinig geld voor is. Ze lijken te denken dat meer geld de
problemen op zal lossen. Zonder zich af te vragen hoe gesignaleerde
problemen kunnen bestaan ondanks 75 jaar explosieve groei van
overheidsbemoeienis en overheidsuitgaven en belastingen. Hoe het
kan dat zogenaamd grote problemen tot nu toe geen prioriteit van
politici hebben gekregen. Want voor een prioriteit kan binnen een
gigantisch overheidsbudget altijd geld worden gevonden of
verschoven.141
De bedenkers van goede doelen vragen zich niet af of er enige
garantie voor is dat het nieuwe geld doeltreffend aan de bepleite
doelen worden besteed. Laat staan door de volgende regering.
Iedereen kan weten dat extra geld nooit betrouwbaar wordt
geoormerkt. Het feit dat de politiek zelf nooit prioriteit aan het
betreffende onderwerp heeft gegeven bewijst dat ze het niet erg
belangrijk vinden. Mooie verhalen over goede doelen dienen alleen ter
rechtvaardiging van een volgende ronde belastingverhogingen. Zodra
de verhalen vergeten zijn komen de “nieuwe” gelden op één en
dezelfde grote hoop, en zijn de oorspronkelijke bedoeling en
bestemming helemaal vergeten. ♦

140

Denk ook aan begrotingstekorten en staatsschulden. Bijna altijd en overal.
Niks incidenteels!
141
Hoewel politici zonder twijfel ook problemen opzettelijk laten ontstaan of
groeien om meer bevoegdheden te krijgen en/of belastingen te kunnen
verhogen.
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79. Onderhandelen.
Als een aantal personen probeert door middel van overleg of
andere vormen van (quasi)communicatie te komen tot besluiten
waarmee ze allemaal kunnen instemmen, dan wordt gesproken van
onderhandelen. Onderhandelen is een vorm van consensusbesluitvorming.
Het “quasi” is voorgevoegd omdat bij onderhandelingen zelden
wordt gecommuniceerd in de zin van dit boek. Dus open en betrouwbaar. Onderhandelaars geven elkaar in de regel bijvoorbeeld alleen
informatie voor zover die het eigen belang dient.
Communicatie vereist naleving van de communicatieafspraak.
Maar tot communicatie is iemand niet verplicht. De bereidheid tot
communicatie kan onderwerp van onderhandeling zijn. Onderhandelen gaat dus feitelijk niet alleen over de zaak, maar ook over de
communicatie.
Het gedrag van de partijen tijdens de onderhandelingen is van
invloed op zowel de onderhandelingen zelf als de relatie tussen de
partijen na de onderhandelingen. Als de kans bestaat dat partijen in
de toekomst opnieuw met elkaar zullen onderhandelen kan die relatie
beter zo goed mogelijk zijn. Blijken van onbetrouwbaarheid kunnen
dat bemoeilijken. Als de onderhandelingen (en communicatie)
eenmalig zijn is er veel minder of wellicht zelfs geen belang bij
betrouwbaarheid.
Denkbaar is het sluiten van een contract over de naleving van
specifieke normen en waarden bij onderhandelingen, of over wederzijdse informatievoorziening. Uiteraard omvat dat contract sanctiebepalingen voor geval van schending. Op die manier kan een derde
partij garant staan voor de betrouwbaarheid van althans een deel
van het proces. Voorzitterschap van een buitenstaander is een ander
instrument waarmee de kans op welslagen kan worden vergroot.
Ter herinnering: instemming met een besluit hoeft geen positief
waardeoordeel over het besluit te betekenen. Het besluit kan gezien
worden als de minst slechte van alle mogelijke uitkomsten.
Onderhandelingsresultaten hangen in de regel af van waardeoordelen. Dat onderscheidt onderhandelen van (gezamenlijk)
redeneren. Redeneren is strikt logisch. Voor redeneren zijn alleen de
normen en waarden van de communicatieafspraak van belang. De
premissen worden door de deelnemers gedeeld. Voor onderhandelen
zijn ook andere normen en waarden van belang. De premissen van de
deelnemers zijn verschillend. Bij onderhandelen heeft informatie een
andere rol dan bij redeneren. Onderhandelen gaat bijna altijd (mede)
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over de toekomst. Denk aan partijen die mede op basis van onderhandelen hun toekomstige ontwikkeling gaan bepalen. Hun oordeel
over toekomstmogelijkheden hangt onder andere af van hun normen
en waarden, en hun capaciteiten. Beide zijn partij-specifiek.142
Partijen hebben naast een gemeenschappelijke informatiebehoefte
ook partij-specifieke informatiebehoeften. Over het heden is al veel
onzeker, maar over de toekomst nog meer. Er moeten daarom
schattingen worden gemaakt. Onderhandelingen hangen relatief
sterk af van schattingen en percepties. Er is relatief veel subjectiviteit
en onzekerheid.
Het menselijk gedrag bij onderhandelingen hangt meestal niet
alleen af van de beschikbare alternatieven. Dat wil zeggen: van de
zaken waarover onderhandeld wordt. Het hangt ook af van het idee
dat onderhandelingspartijen krijgen van de waardering van de alternatieven door de andere partijen. Mensen stellen in feite niet één
maar twee voorwaarden aan hun instemming met een onderhandelingsresultaat. Ze willen voor zichzelf het best mogelijke, en
willen niet dat andere partijen er meer voordeel van hebben dan
zijzelf.
Onderhandelingen kunnen onder andere worden gecompliceerd
door toetreding van nieuwe onderhandelingspartijen, machtsgebruik,
tijddruk, het toevoegen van onderwerpen, één-/ meermaligheid, en
openbaarheid van de bijeenkomst(en). Het toevoegen van onderwerpen kan ook vereenvoudigen. Bijvoorbeeld door oplossingen
mogelijk te maken die met minder onderwerpen onmogelijk zijn.
Toevoeging van onderwerpen schept meer uitruilmogelijkheden.
Onderhandelen vereist andere vaardigheden dan redeneren. Denk
bijvoorbeeld aan geduld en vindingrijkheid. Bij redeneren spelen
toekomstverwachtingen geen rol. Bij onderhandelen kan het daarentegen van groot belang zijn om de gevolgen van besluiten te kunnen
overzien. Het kan bovendien erg nuttig zijn om een idee te hebben
van de toekomstige ontwikkeling van relevante omstandigheden.
Zoals de behoefte aan bepaalde producten of diensten, of beleid van
andere landen. Vindingrijkheid speelt een rol omdat de alternatieven
niet per sé bij voorbaat vast staan. Het is een vak en kunst om
alternatieven te bedenken die alle partijen (maximaal) tevreden
stellen.

142

“Partij” wordt hier in neutrale zin bedoeld, dus niet in de zin van “politieke
partij”.
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Bij onderhandelingen kan onderscheid worden gemaakt tussen
verdeelvraagstukken en win-win vraagstukken. Bij de eerste gaat het
over de verdeling ergens van. Verdelen betekent: wat de één meer
krijgt, krijgt de ander minder. De som van de (objectieve) opbrengsten staat bij voorbaat vast. Bij win-win vraagstukken staat de totale
opbrengst niet bij voorbaat vast. Ze kan groter of kleiner zijn. Ze kan
afhankelijk zijn van de vindingrijkheid en samenwerking van de
onderhandelaars. Bij win-win vraagstukken kan winst voor de één
winst voor de anderen betekenen. Voorbeelden van win-win vraagstukken zijn: (ver)koop, het sluiten en naleven van contracten, en de
keuze van een gezamenlijke avondbesteding of vakantiebestemming
als de deelnemers verschillende voorkeuren hebben. Voorbeelden van
verdeelvraagstukken zijn de verdeling van een taart, van een erfenis,
en van de belastingopbrengsten.
Er zijn weinig betrouwbare algemene recepten voor onderhandelingen. Dat neemt niet weg dat er voor sommige klassen van
onderhandelingsvraagstukken afdoende praktische oplossingen
bestaan.
De oplossing van het vraagstuk van de naleving van contracten
werd besproken in de paragraaf over het prisoner’s dilemma.
Oplossing van het vraagstuk van de keuze van een avondbesteding,
en soortgelijke vraagstukken, kan worden vereenvoudigd of opgelost
door het vraagstuk “óf dit, óf dat” (dilemma) om te zetten in een
vraagstuk van het type: “wanneer het één, wanneer het ander?”.
Weinig bekend en toch belangrijk is het eeuwenoude voorbeeld
van “kiezen of delen”. In zijn eenvoudigste vorm betreft het een
verdeling over twee personen. Bijvoorbeeld van een erfenis. De
methode is: laat de één (de erfenis) verdelen in twee “gelijke” porties,
en laat vervolgens de ander één van beide porties kiezen. Ieder van
beide betrokkenen kan als verdeler optreden. Zo nodig kan de
verdeler door het lot worden aangewezen. De methode zorgt ervoor
dat de verdeler belang heeft bij zo eerlijk mogelijke verdeling. Hij of
zij heeft de tweede keus. De methode is stabiel: zelfs als niet eerlijk
verdeeld zou zijn heeft geen van beide recht van klagen. 143
Er zijn nuttige lijsten van aandachtspunten en hulpmethodes voor
onderhandelingen. Er is echter niets dat lijkt op een samenvattende
theorie van onderhandelen. Van de wijze waarop onderhandelingsresultaten afhangen van de genoemde factoren is weinig bekend. Wel
143

“Eerlijk” is in zo’n geval niet tegelijkertijd objectief en zinvol te definiëren,
omdat subjectieve waarderingen kunnen verschillen. Eenzelfde voorwerp
heeft doorgaans voor verschillende partijen verschillende waarde.
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is veel bekend over bepaalde typen modellen voor onderhandelingen.
Namelijk over wat spellen worden genoemd. Die kunnen worden
ingedeeld in klassen die corresponderen met klassen onderhandelingsvraagstukken. De wiskunde van spellen, de speltheorie, laat zien in
welke zin bepaalde vraagstukken wel en niet opgelost kunnen
worden. ♦
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80. Gezamenlijke besluitvorming door een groot aantal personen.
Deze en de volgende paragrafen gaan over methoden die groepen
mensen kunnen gebruiken om samen besluiten te nemen, en over de
voor- en nadelen van die methodes. Het vraagstuk van gezamenlijke
besluitvorming kan worden gerekend tot de fundamenteelste en
belangrijkste samenlevingsvraagstukken.144
Volledig vrije communicatie wordt niet uitgesloten, maar al
evenmin aangenomen.145
Het gaat bij methodes voor gezamenlijke besluitvorming ook om
voor- en nadelen van fundamentele aard. Zoals consistentie met de
taalafspraak, en de vraag waarom mensen gebonden zouden zijn aan
een gezamenlijk genomen besluit waar ze tegen zijn. Nauwelijks
minder fundamenteel is de vraag of bewezen kan worden dat een
gegeven methode besluiten oplevert die het gezamenlijke
(“algemeen”) belang dienen. Geen van de methoden die in de politieke
praktijk gebruikt worden is consistent met de taalafspraak. Geen van
de methoden biedt een garantie voor een goed besluit, in welke
enigszins aanvaardbare zin dan ook. Er is (dus) geen reden waarom
de gebruikte methoden betrokkenen zouden binden.
Open discussie van het vraagstuk vindt niet plaats. De huidige
machthebbers hebben veel belang bij geloof in de gebruikte
methoden. Betere methodes zouden de macht van de burgers
vergroten, ten koste van die van henzelf.
Besluitvorming is één ding; behoorlijke uitvoering van een besluit
is iets anders. Zelfs als in het besluit met de uitvoering rekening is
gehouden. Bedenk verder dat wetten het resultaat zijn van
gezamenlijke besluitvorming. Wetten stellen randvoorwaarden aan
alles wat mensen doen en laten. De methoden van gezamenlijke
besluitvorming waaruit die wetten zijn voortgekomen zijn dus een
belangrijke factor in de verklaring van de toestand van de wereld.
Een toestand die gezien kan worden als praktische bevestiging van de
ondeugdelijkheid van de toegepaste methoden.

144

Gezamenlijke besluitvorming wordt in het Engels public choice genoemd.
Wellicht is het mogelijk om met behulp van het internet een systeem van
informatieverschaffing en -verwerking op te zetten zodanig dat ook miljoenen mensen van alle unieke mededelingen kennis kunnen nemen. De
“verwerking” bestaat voor een belangrijk deel uit het bepalen van unieke
opmerkingen en het elimineren van irrelevante en tegenstrijdige (delen van)
bijdragen. Voor een ander deel bestaat het uit ordening in termen van hoofden bijzaken, en minder en meer gedetailleerde beschrijving.
145
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Bedenk tenslotte dat de kwaliteit van een besluit niet alleen
bepaald wordt door de methode van besluitvorming, maar op de
eerste plaats door de kwaliteit van de voorstellen.
Gebruik van methodes waarvan onduidelijk is of ze schaden of
goed doen kan beter worden vermeden. Ze scheppen per definitie
risico’s. Wat betreft methodes van gezamenlijk besluitvorming
betekent dat: gebruik ze alleen voor besluiten die 1) absoluut
noodzakelijk of juist onbelangrijk zijn; 2) iedereen aangaan; 3) naar
behoren uitgevoerd kunnen en zullen worden. N.B. Dit zijn drie
wezenlijk verschillende voorwaarden. Punt 2 wil onder andere zeggen
dat in behoeften waarin middels vrijwillige lidmaatschap van
verenigingen of verzekeringen voorzien kan worden, beter op die
manier voorzien kan worden.
Als de taalafspraak wordt verondersteld, dan zijn zaken die
daardoor geïmpliceerd worden geen onderwerp van gezamenlijke
besluitvorming. De taalafspraak laat noch dictaten noch veto toe.
Volgens de taalafspraak heeft niemand het recht om een ander iets te
dicteren of te verbieden dat niet door de afspraak gedicteerd of
verboden wordt. De taalafspraak laat iedereen vrij zolang hij of zij die
vrijheid niet vrijwillig heeft beperkt. (Hij of zij kan dat alleen voor
zichzelf). De taalafspraak zelf is geen onderwerp van gezamenlijke
besluitvorming. Zonder voorafgaande taalafspraak is geen gezamenlijke besluitvorming mogelijk.
Buiten handhaving van de taalafspraak zijn leden van een
communicatieve samenleving niet verplicht om wat dan ook
gezamenlijk te doen. Deelname aan gezamenlijke activiteiten en
besluitvorming daarover is dus vrijwillig.
De vrije markt is het voorbeeld bij uitstek van een vorm van
gezamenlijke besluitvorming die bestaat uit onafhankelijk van elkaar
genomen beslissingen van burgers, gezinnen en rechtspersonen.
Afgezien van fysieke noden en wettelijke randvoorwaarden vindt
deze besluitvorming plaats met instemming van alle betrokkenen.
De besluitvorming die door de vrije markt wordt gedefinieerd is
een vorm van de eerder besproken evaluatiemethode. Het staat
iedereen in ieder geval vrij om te beslissen zoals hij of zij wil, en om
zijn of haar beslissingen te optimaliseren. Ik schrijf met opzet
beslissingen in meervoud, omdat het vrijwel nooit gaat om een
enkelvoudige, op zichzelf staande keuze. Het gaat bijna altijd mede
om de bepaling van het gehele pakket van producten en diensten dat
iemand in de loop van de tijd wil of moet kopen (en/of verkopen).
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De constatering dat de markt met de evaluatiemethode (of een
benadering daarvan) werkt is belangrijk omdat ze laat zien dat
besluitvorming in de markt in beginsel consistent is. Dit in tegenstelling tot alle vormen van politieke besluitvorming. Consistentie is
geen overbodige luxe. Inconsistentie betekent dat in verschillende
omstandigheden met verschillende maatstaven wordt geoordeeld. Het
is logisch dat de effecten van zulke besluiten elkaar afbreuk of teniet
doen.
Deze opmerkingen zijn niet bedoeld om de vrije markt als ideaal
voor te stellen. Mensen kunnen sommige producten en diensten niet
missen. Ze zijn dan niet volkomen vrij in hun keuze. In tegenstelling
tot wat economen beweren beantwoordt het aanbod vaak niet aan de
vraag. Bijvoorbeeld doordat producten onvoldoende opleveren, of
doordat ondeugdelijk personeel de vraag doet opdrogen. “Vrije
concurrentie” is niet altijd mogelijk of betekenisvol, en leidt niet altijd
tot optimalisatie van het aanbod.
De puntsgewijze omschrijving van de evaluatiemethode kan op
eenvoudige wijze worden aangevuld tot een methode voor gezamenlijke evaluatie. Dus voor gezamenlijke besluitvorming. Namelijk door
de individuele waarderingen per alternatief op te tellen tot een
totaalwaardering van de groep. De methode die aldus ontstaat is
consistent met de algemene evaluatiemethode. Ze biedt de mogelijkheid van unanieme instemming met alternatieven die een positieve
totaalwaardering hebben. Als er namelijk netto baten zijn, dan
kunnen die zodanig worden verdeeld of herverdeeld dat alle
betrokkenen meer baten dan kosten hebben. Met andere woorden: als
de methode van gezamenlijke evaluatie zo nodig wordt aangevuld
met daadwerkelijke herverdeling van baten, dan kan iedereen
vrijwillig met de combinatie-methode instemmen. Een bewijs van
bindendheid is bij algemene instemming overbodig.
Algemene instemming is van wezenlijk belang als ernaar gestreefd
wordt om besluiten te nemen en uit te voeren met een minimum aan
geweld of dreiging daarmee. Dus voor een werkelijk vreedzame
samenleving.
Gezamenlijke evaluatie vereist een maatstaf voor de waardering.
Als de meebeslissers de kosten moeten dekken die uitvoering van het
betreffende besluit vereist, dan is er een voor de hand liggende
maatstaf. Namelijk de gebruikelijke valuta-eenheid. De meebeslissers
kan gevraagd worden wat ze voor aanvaarding van ieder van de
genoemde alternatieven over hebben. Niet alleen theoretisch, maar
ook praktisch. Ze moeten dan kosten en baten afwegen. De besluit- 218 van 263 -

vorming is op die manier niet vrijblijvend. De meebeslissers worden
bovendien gedwongen om rekening te houden met het feit dat ze de
komende tijd over meer zaken kunnen of moeten (mee)beslissen.
Deelname kost elke keer geld, en een soort rechten. Een ander
voordeel is dat alleen besluiten worden aangenomen waar
meebeslissers genoeg voor over hebben.
Desgewenst kunnen de kosten van uitvoering van het besluit
worden herverdeeld, tegelijk met de baten. (Ook dit met algemene
instemming!).
Zoals positieve waarderingen verwacht voordeel kunnen
uitdrukken, kunnen negatieve waarderingen verwacht nadeel of
verwachte schade uitdrukken. Van een negatief oordeel kan ook blijk
worden gegeven door niet deel te nemen aan de besluitvorming (en
aan datgene waarover besloten wordt). Negatieve waarderingen
kunnen ook worden gebruikt om te verhinderen dat besluiten worden
genomen die in strijd zijn met de taalafspraak. Al zou dat niet nodig
mogen zijn. Want gezamenlijke besluitvorming doet niets af aan
aansprakelijkheid. Elke schending van de taalafspraak geeft
rechtsingang. Zoals eerder opgemerkt is dit een vereiste voor de
legitimiteit van een staat en voor een rechtsstaat die die naam
verdient.
Denk bij het bovenstaande (en volgende) niet alleen aan de
gemeente of de staat, maar ook aan een vereniging.
Tot slot: laat u niet verleiden om deze schets op zichzelf te
beoordelen (en af te wijzen), dus los van de alternatieven. Dan zou u
de revolutiefout maken. Concludeer niet te gauw “alles is beter dan
dit”. Vraag uzelf af 1) of er fundamentele bezwaren zijn tegen de
geschetste aanpak; en 2) of er betere methoden zijn. De volgende
paragrafen laten zien dat er tegen de alternatieven fundamentele
bezwaren zijn, en dat er niet de geringste garantie voor is dat ze het
gezamenlijke belang dienen. En dat is nog positief uitgedrukt. ♦
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81. Gezamenlijke ordening.
Er zijn vele pogingen gedaan om een methode voor gezamenlijke
besluitvorming te bedenken die de toets der kritiek kan doorstaan.
Deze paragraaf betreft een hoop die ijdel is gebleken. De hoop
namelijk dat de prioriteiten, d.w.z. de relatieve voorkeuren, van de
individuele leden van een groep personen, belichaamd in ordeningen,
op één of ander manier kunnen worden opgeteld (“geaggregeerd”) tot
een ordening die de voorkeuren van de groep als geheel weergeeft. Als
zoiets zou kunnen, dan zou dat gezamenlijke besluitvorming een stuk
makkelijker en beter kunnen maken. Helaas blijkt dat optellen
onmogelijk te zijn. De onmogelijkheid illustreert de moeilijkheid van
verdedigbare gezamenlijke besluitvorming.
De definitie van het begrip ordening maakt gebruik van het begrip
“natuurlijk getal”. Een natuurlijk getal is een getal uit de reeks
getallen 1, 2, 3, enzovoorts. De reeks begint met 1. Ieder ander getal in
de reeks is precies 1 groter dan het voorafgaande.
Onder een ordening van een aantal alternatieven a1, a2,, …, aN, met
N een natuurlijk getal groter of gelijk aan 2, wordt de reeks natuurlijke getallen verstaan die de alternatieven opsomt in volgorde van
waardering, van hoogst tot laagst gewaardeerde. Als N= 4, dan is (2,
3, 4, 1) de ordening die betekent dat a2 het beste wordt gevonden, a3
even goed of het op één na beste, en a1 even goed als a4 of het
slechtste.
De alternatieven kunnen bijvoorbeeld presidentskandidaten zijn.
Iedere kiezer kan de kandidaten voor zichzelf ordenen. De vraag is of,
en zo ja hoe, uit de ordeningen van de stemgerechtigden één ordening
voor de stemgerechtigden gezamenlijk afgeleid (berekend) kan
worden. Aan de afleiding of het resultaat worden enkele min of meer
vanzelfsprekende eisen gesteld. Laat x en y twee willekeurige
alternatieven zijn. Dan zijn de eisen, en hun motivatie:
1. Vanwege de vrijheid van mening moet de gezamenlijke ordening
bestaan voor elke verzameling individuele ordeningen.
2. Er is geen dictatuur: er is geen persoon wiens ordening per
definitie de gezamenlijke ordening is. (Maar een dictatuur
bestaande uit meerdere personen is wèl toegestaan).
3. Als alternatieven x en y door iedereen gelijk geordend zijn, dan
zijn ze in de gezamenlijke ordening op dezelfde wijze geordend.
4. De gezamenlijke ordening van x en y verandert niet door
weglating of toevoeging van alternatieven die de volgorde van x
en y bij iedereen gelijk laten.
Kenneth Arrow heeft in 1951 bewezen dat zo’n gezamenlijke ordening
niet bestaat. Hij heeft hiervoor een Nobelprijs gekregen.
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Het is niet moeilijk om de conclusie van Arrow aannemelijk te
maken. Namelijk door te laten zien dat één specifieke verzameling
individuele ordeningen met twee verschillende gezamenlijke
ordeningen kan corresponderen. De demonstratie suggereert
bovendien dat de oorzaak van het probleem gelegen is in een tekort
aan informatie. Dus dat een ordening als hierboven gedefinieerd
onvoldoende informatie bevat om een (unieke) gezamenlijke ordening
te kunnen bepalen. De evaluatiemethode geeft wèl voldoende
informatie. Merk op dat het inderdaad vreemd zou zijn als de extra
waarderingsinformatie van de evaluatiemethode voor het afleiden
van een gezamenlijke ordening niet terzake zouden doen.
Een voorbeeld met drie meebeslissers kan laten zien hoe belangrijk
de extra informatie kan zijn. Stel dat er twee opties zijn: x (“vóór”) en
y (“tegen”). Stel dat waarderingen worden uitgedrukt in termen van
“punten”. (Bedenk dat een punt bij politieke besluitvorming heel
makkelijk met € 100 miljoen kan corresponderen, oftewel 2000
jaarsalarissen). Veronderstel dat twee van de meebeslissers aan optie
x 3 punten geven, en aan optie y 2 punten; en dat de derde meebeslisser optie x -1 punt geeft, en optie y 3 punten. x krijgt dan in
totaal 5 punten en y 7, en de ordeningen zijn: tweemaal (x,y) en
éénmaal (y,x). De situatie kan worden weergegeven door de
uitdrukking: {(x,y),(x,y),(y,x)}. Gezamenlijke evaluatie leidt tot de
gezamenlijke ordening (y,x). Probleem is nu dat achter {(x,y),(x,y),
(y,x)} ook de volgende waarderingen schuil kunnen gaan: tweemaal 3
punten voor x en -2 voor y, en éénmaal -3 punten voor x en 3 punten
voor y. x krijgt dan in totaal 3 punten en y -1. Gezamenlijke evaluatie
leidt tot de gezamenlijke ordening (x,y). Met andere woorden: de
verzameling {(x,y),(x,y),(y,x)} kan met twee verschillende gezamenlijke ordeningen corresponderen: (x,y) zowel als (y,x). Er is niet
slechts één gezamenlijke ordening.
Er zijn varianten bedacht om het probleem te omzeilen. Ze zijn
allemaal mislukt. Voor meer informatie wordt de lezer verwezen naar
de literatuur over public choice. ♦
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82. Meerderheidsbesluitvorming- Logische aspecten.
Deze paragraaf gaat over meerderheidsbesluitvorming in het
algemeen. Het gaat om het gebruik van de methode voor besluitvorming voor een samenleving. De samenstelling van de groep
personen die besluit, door te stemmen, blijft buiten beschouwing.
Meerderheidsbesluitvorming is de makkelijkste methode van
gezamenlijke besluitvorming die een schijn van redelijkheid heeft. Het
is een methode die politiek mogelijk maakt. Het is een methode die
het mogelijk maakt de mening van minderheden te negeren. Niets in
de methode garandeert dat minderheden ooit invloed op de besluitvorming hebben.
Niettemin kan een specifieke kleine minderheid een onevenredig
grote rol krijgen. Namelijk als aansluiting van een kleine minderheid
bij een grote minderheid een meerderheid oplevert. De ultra-orthodoxe Joden in Israël zijn een voorbeeld van zo’n minderheid.
De eenvoud en het gemak van meerderheidsbesluitvorming zijn de
enige positieve eigenschappen. Ze zeggen niets over de kwaliteit van
de besluiten. Er staan belangrijke negatieve eigenschappen tegenover.
Meerderheidsbesluitvorming is in strijd met gelijkberechtiging. De
gelijkheid van stemrecht wordt door meerderheidsbesluitvorming
teniet gedaan. Meerderheidsbesluitvorming ontneemt een minderheid
gedurende meerdere jaren het recht op meebeslissen. De minderheid
mag alleen praten. De meerderheid is niet verplicht te luisteren, laat
staan te honoreren.146 Het negeren van de minderheid, met andere
woorden: de dictatuur van de meerderheid, verklaart de polarisatie
van de bevolking in onder andere de VS. Meerderheidsbesluitvorming
maakt politiek tot strijd. In de laatste “verkiezingsstrijd” is de
minderheid “verslagen”. De “winner takes all”. Beweringen van
regeringen als zouden ze er voor de hele bevolking zijn, zijn bedoeld
om verzet te voorkomen of te beperken. Het zijn holle frasen. Ze
worden weersproken door beleid en wetgeving, en door het gebruik
van vele de facto dictatoriale “discretionaire bevoegdheden”.
Het aanvaarden of verdragen van meerderheidsbesluitvorming is
geen vorm van tolerantie. Van tolerantie is alleen sprake als er geen
objectief nadeel wordt veroorzaakt. Het “tolereren” van objectief
nadeel is geen uiting van tolerantie maar van gebrek aan (zelf)respect. Het betekent aanvaarding van ongelijke berechtiging. Zelfs
als tolerantie wettelijk verplicht zou zijn, dan zou dat nog steeds niet
146

Om de schijn hoog te houden doet een gegeven meerderheid soms wel alsof.
Dat kan bijvoorbeeld door te overvragen, of in voorstellen ruimte voor
concessies op te nemen.
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betekenen dat mensen zich neer moeten leggen bij besluiten van een
meerderheid.
Het grootste logische probleem van meerderheidsbesluitvorming is
het ontbreken van enige garantie voor verbetering of vooruitgang. Er
is geen grond voor de veronderstelling dat goede of optimale besluiten
worden genomen. Volgens Mueller’s Public Choice II zou zo’n grond
er kunnen zijn als de groep betrokkenen relatief homogeen is. Dus als
er geen meningsverschillen zijn die door betrokkenen belangrijk
gevonden worden. Dus als een staat niet pluriform of multicultureel
is. Maar de methode is juist bedoeld om ook besluiten te kunnen
nemen als er grote meningsverschillen zijn.147
Meerderheidsbesluitvorming is geen vorm van de evaluatiemethode. Zoals hierboven aangetoond zijn de normen en waarden
belichaamd in meerderheidsbesluitvorming niet te rijmen met de
normen en waarden belichaamd in de communicatieafspraak en de
evaluatiemethode. De communicatieafspraak en evaluatiemethode
zijn logisch. Ze vertegenwoordigen breed onderschreven normen en
waarden. Dat is niet het geval bij meerderheidsbesluitvorming.
(Integendeel). Daarom is het logisch dat met meerderheidsbesluitvorming stelselmatig ondeugdelijke en schadelijke beslissingen
worden genomen. Deugdelijk en schadelijk zijn namelijk gedefinieerd
in termen van de communicatieafspraak en de evaluatiemethode, en
niet in termen van meerderheidsbesluitvorming.
Een methode van gezamenlijke besluitvorming kan worden
gerechtvaardigd als ze het algemeen belang dient. Het algemeen
belang wordt per definitie gediend als alle voor- en nadelen of kosten
en baten, bij elkaar opgeteld, netto voordeel opleveren. Als dat het
geval is, dan kan het netto voordeel worden herverdeeld. Ook zodanig
dat iedereen voordeel van het besluit heeft. Na die herverdeling kan
iedereen met het besluit instemmen. Met andere woorden: als een
besluit werkelijk netto voordeel heeft, dan kan het niet alleen bij
meerderheid, maar na herverdeling van het voordeel, ook met
algemene stemmen worden aanvaard.
De herverdeling omvat compensatie van benadeelden. Als echter
compensatie van de benadeelden niet mogelijk is, dan is er ook geen
grond voor de bewering dat een besluit in het algemeen belang is.
Als herverdeling nodig is om benadeelden te compenseren, en
daadwerkelijk plaatsvindt, dan hoeven er bij consensusbesluitvorming geen andere procedurekosten te zijn dan de telefoon- of
internetkosten. Consensus is alleen onbereikbaar als niet tegemoet
147

Vandaar het polariserend effect.
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wordt gekomen aan de bezwaren van de tegenstanders, of als die niet
gecompenseerd worden.148 Het ligt voor de hand dat de kosten van het
bereiken van overeenstemming oplopen naarmate de meerderheid
een onevenrediger deel van het voordeel opeist, en niet of minder
bereid is om de minderheid te compenseren of te laten meedelen. Wat
betreft de kosten is meerderheidsbesluitvorming alleen goedkoper als
wordt afgezien van beslissingen in het algemene nadeel, 149 en van het
negeren en benadelen van minderheden. De methode ontslaat
meerderheden van de plicht het algemeen belang aan te tonen.
Een leerzaam voorbeeld van de problematiek van meerderheidsbesluitvorming is het NIMBY probleem. Het wordt besproken in een
volgende paragraaf.
Er wordt vaak gesproken in termen van “de” meerderheid. Dit is
onjuist. Er zijn in de regel verschillende meerderheden mogelijk.
Verkiezingsuitslagen hebben geen bindende invloed op het proces
waarin politici een specifieke meerderheid kiezen. Doordat de
meerderheid die zij kiezen jarenlang de dienst kan uitmaken vergeten
sommigen dat het niet “de” meerderheid is, maar slechts een
meerderheid, en dat die meerderheid door een willekeurige
meerderheid is geselecteerd. Of niet helemaal willekeurig, want de
ervaring leert dat er een voorkeur is voor een zo klein mogelijke
meerderheid, en, dus, een zo groot mogelijke minderheid. Op basis
van eenzelfde verkiezingsuitslag kunnen zeer verschillende, zelfs
“tegengestelde”, coalities worden gevormd.
Meerderheidsbesluitvorming is inconsistent. Combinatie van
meerdere meerderheidsbesluitvormingsprocessen kan resulteren in
besluitvorming door een minderheid. Dit kan met name gebeuren bij
getrapte meerderheidsbesluitvorming. Dat gebeurt bijvoorbeeld in EU
verband, in de VS bij presidentsverkiezingen met kiesmannen, en in
politieke partijen en Kamerfracties. Een meerderheid op het hoogste
niveau, dat van de definitieve besluitvorming, kan een minderheid
van kiezers op het laagste niveau representeren.
Een ander belangrijk voorbeeld is dat van meerderheidsbesluitvorming binnen de meerderheid. Met name in regeringen. Dit is
de methode waarmee Lenin en Hitler aan de macht zijn gekomen. Ze
werkten eerst met andere partijen samen om een meerderheid te
krijgen. Om vervolgens binnen de coalitie, zo nodig langs de weg van
kleinere coalities, de facto alleenheerschappij te veroveren. ♦
148
149

Of als het algemeen belang niet bewezen kan worden.
Dus als er alles bij elkaar opgeteld netto kosten zijn.
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83. Meerderheidsbesluitvorming in de praktijk.
De logische observaties in de vorige paragraaf stemmen overeen
met wat de werkelijkheid en geschiedenis laten zien. Meerderheidsbesluitvorming is niet alleen ongeschikt, maar zelfs rampzalig voor
samenlevingen die bestaan uit minderheden met normen en waarden
die in hun ogen onderling sterk verschillen ten aanzien van het
samenleven. Zoals minderheden die vinden dat geloofsgenoten
bevoordeeld moeten worden, dat voor mannen en vrouwen
verschillende regels moeten gelden, dat er geen afbeeldingen van
mensen gemaakt en getoond mogen worden, en dat kerk en staat
gescheiden horen te zijn. Om maar te zwijgen over de mening dat
bepaalde minderheden niet beter zijn dan beesten en parasieten, en
geen rechten horen te hebben.
Voor zover met “democratie” meerderheidsbesluitvorming wordt
bedoeld, is het ongeschikt voor staten met verschillend denkende
minderheden. Voor zulke staten garandeert de methode grote
moeilijkheden en eindeloze ellende. Dit is in de praktijk vele malen
aangetoond. Bijvoorbeeld in Irak, Libië, Noord-Ierland, en Rwanda.
De praktijk leert dus: voor inhomogene (“pluriforme”, “multiculturele”) samenlevingen met substantiële meningsverschillen
garandeert meerderheidsbesluitvorming spanningen en ellende.
Meerderheidsbesluitvorming is dus zowel vanuit logisch als
praktisch oogpunt ondeugdelijk. Zolang er aan wordt vastgehouden,
en vreedzaam naast elkaar bestaan belangrijk wordt gevonden, moet
toename van verscheidenheid van culturen en inhomogenisatie van
samenlevingen worden voorkomen. Dus ook die van en politiekbestuurlijke eenheden als provincies en steden.
In de praktijk betekent meerderheidsbesluitvorming dat parlementen zijn verdeeld in een meerderheid die wordt gevormd door de
coalitie waaruit de regering is gevormd, en een minderheid. In de
praktijk betekent het bovendien dat in parlementen zelden constructief gezamenlijk wordt geredeneerd op de manier die in eerder is
beschreven. In plaats daarvan verdedigen regering en coalitie hun
doen en laten, voorstellen, en wat dies meer zij, en wijst de oppositie
ze af. De oppositie ziet vooral nadelen en risico’s, enzovoorts. Wie in
de meerderheidscoalitie zit is in principe vóór, wie in de minderheid
zit tegen. Activiteiten en voorstellen worden zelden naar behoren
geëvalueerd. Er wordt niet gezamenlijk geprobeerd om tot een
optimaal resultaat voor iedereen te komen. Het model is niet dat van
samenwerking, maar van strijd. Er wordt “gedebatteerd” om iets
doorgedrukt of juist verworpen te krijgen. Een voorstel is goed omdat
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het van de regering (of regeringscoalitie) komt, en slecht om precies
dezelfde reden. Beide zijden verzinnen daarbij “argumenten”. Daar
wordt echter niet steekhoudend op gereageerd, maar alleen voor de
schijn. Althans zo lang en zo veel mogelijk.
De feitelijke gang van zaken is niet logisch noodzakelijk.150 Ze laat
vooral zien dat het politici niet om het algemeen belang te doen is,
maar om de schijn; en om het behoud van hun persoonlijke en
partijposities.
Uit de vorige paragraaf en het bovenstaande volgt dat
meerderheidsbesluitvorming hoogstens geschikt is voor zaken
waarvan betrokkenen unaniem van mening zijn dat er bij
meerderheid over kan worden beslist. Zoals de keus tussen links of
rechts houden in het verkeer, en in geval van nood. Voor andere
onderwerpen is de methode niet geschikt. Er is gewoon geen grond
voor de veronderstelling dat het algemeen belang erbij gebaat is. De
ervaring leert dat er wel grond is voor de mening dat hij schadelijk
is.151 Alleen onintegere en incompetente politici zijn erbij gebaat.
Meerderheidsbesluitvorming stelt de meerderheid in staat om ook
over controversiële onderwerpen te beslissen. Maar dat betekent niet
dat zo’n beslissing goed is of het algemeen belang dient.
Het idee dat meerderheidsbesluitvorming goed is en noodzakelijk
kan worden gezien als een illusie, en als gevolg van gewenning,
misleiding, en selectieve waarneming. Ook de zogenaamde oppositie
heeft er baat bij. Zo niet nu dan in de toekomst, als de rollen zijn
omgedraaid. Overheidsfalen wordt in de regel toegeschreven aan
personen, en niet aan het politieke stelsel of delen daarvan. Mensen
zijn zich er niet van bewust dat besluiten bij meerderheid als methode
indruist tegen normen en waarden die in andere situaties worden
beleden. Zoals gelijkberechtiging (in alle vormen). Minderheden
worden genegeerd, “buitengesloten”. Er kunnen vele mensen zijn die
zich hun leven lang terecht nooit in het parlement vertegenwoordigd
hebben gevoeld, laat staan in de regering. Er is goede reden voor
polarisatie en verzet.
Samenvatting en conclusies.
 Meerderheidsbesluitvorming en wederzijds respect zijn niet te
rijmen. Meerderheidsbesluitvorming betekent dat de opvattingen
van mensen die deel uitmaken van een minderheid niet worden
150

Het is wel logisch onvermijdelijk als er geen competente ministers en
parlementsleden zijn.
151
Zie Governed by lies.
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gerespecteerd.
Er is geen grond voor de bewering dat meerderheidsbesluitvorming het algemeen belang dient.
Meerderheidsbesluitvorming bevordert machtsmisbruik.
Een besluit in het algemeen belang kan na herverdeling van de
kosten en baten met algemene stemmen worden aanvaard. (N.B.
Dit is een logische constatering, geen theorie of wishful thinking).
Hoe minder homogeen de bevolking, hoe schadelijker en
gevaarlijker meerderheidsbesluitvorming.
Meerderheidsbesluitvorming is in het belang van politici.
Besluiten met een minimale meerderheid is de makkelijkste
methode die voldoet aan de voorwaarde van schijnbare
redelijkheid (mogelijk op dictatuur na).
Hoe minder zaken aan meerderheidsbesluitvorming worden
overgelaten, hoe beter (vanuit het oogpunt van wederzijds
respect).
Decentralisatie kan de gevaren van meerderheidsbesluitvorming
verminderen. Namelijk als het betekent dat de groepen
betrokkenen homogener zijn. Zoals in India en Pakistan.
Decentralisatie zorgt er bovendien voor dat de besluitvormers
dichter bij de betrokkenen staan. ♦
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84. NIMBY.
NIMBY is de afkorting van: “Not In My BackYard”, oftewel: “niet
in mijn achtertuin”. Met de nadruk op “mijn”. De afkorting staat
voor het probleem, dat kan ontstaan als iedereen of bijna iedereen wil
dat een bepaalde activiteit gaat plaatsvinden, maar niemand die
activiteit in zijn achtertuin of woonomgeving wil. Zoals een
windmolen of spoorlijn.
NIMBY kan worden gezien als een speciaal probleem van
meerderheidsbesluitvorming. Het bijzondere van NIMBY is dat
aanvaarding door een meerderheid niet voldoende is. Vanwege
fundamentele wettelijke rechten is soms ook expliciete instemming
van een minderheid, de eigenaars van de bedreigde achtertuinen,
noodzakelijk. Er moet dan worden onderhandeld. Anders moet verzet
met duidelijk zichtbare druk of geweld overwonnen worden. Dat
betekent imagoschade voor politici, en wordt daarom liever
vermeden. Bij NIMBY moet dus noodgedwongen, en anders dan in de
meeste andere gevallen van meerderheidsbesluiten, ook overeenstemming worden bereikt met de mensen die er meer nadeel dan
voordeel van menen te hebben.
In de praktijk, in het bijzonder de praktijk van de rechtspraak,
wordt vaak gedaan alsof alles gaat om “belangen”. Er wordt gedaan
alsof belangen tegen elkaar kunnen en moeten worden afgewogen, en
alsof het vermeend kleinere belang moet wijken voor het grotere. Dat
lijkt als twee druppels water op meerderheidsbesluitvorming. Beide
praktijken negeren de mening of belangen van minderheden. Beide
zijn in strijd met gelijkberechtiging. Beide gaan voorbij aan de
logische constatering, dat een positief saldo betekent dat benadeelden
kunnen worden gecompenseerd. Dat als dat niet kan, de kosten en
baten foutief zijn geschat. Dat er “naar de voorstanders toe” is
gerekend. Zoals eerder aangetoond: als een gewenste activiteit werkelijk voordelig is voor de samenleving, dan moeten benadeelden
gecompenseerd kunnen worden. Met hoe minder ze genoegen moeten
nemen, hoe ongeloofwaardiger het algemeen belang. En als ze niet
gecompenseerd worden of kunnen worden, dan is de claim van
“algemeen belang” kennelijk niet meer dan valse propaganda.
Tot slot van deze paragraaf een historische vergelijking. In de 19e
eeuw zijn er voor het eerst spoorwegen aangelegd. Bestudering van
historische stadsplattegronden leert dat de spoorwegen en de stations
over het algemeen net buiten de toenmalige stadsgrenzen zijn aangelegd. Het was dus in die tijd mogelijk om een (inter)nationaal
- 228 van 263 -

transportsysteem tot stand te brengen met relatief weinig hinder. Het
werd kennelijk niet nodig of aanvaardbaar gevonden om de stations
in het midden van steden aan te leggen. Het is duidelijk dat het in de
afgelopen eeuw in Nederland onmogelijk is geworden om grote
infrastructurele projecten uit te voeren zonder veel mensen veel last
te bezorgen. Als gevolg van (onbeheerste) grote bevolkingsgroei is
meer gezamenlijke besluitvorming vereist. Daardoor hebben mensen
feitelijk rechten, zo niet welzijn, verloren. In de huidige wereld
betekent een grotere bevolkingsdichtheid: meer besluitvorming met
ondeugdelijke methoden. De noodzaak van een deugdelijke of betere
methode van gezamenlijke besluitvorming is evenredig met de
bevolkingsomvang toegenomen. ♦
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85. Grondrechten en mensenrechten.
Misbruik van macht door een meerderheid kan en moet volgens de
literatuur over gezamenlijke besluitvorming en staatsrecht binnen
perken worden gehouden door grondrechten. De literatuur vertelt
echter niet welke grondrechten of andere bepalingen om welke reden
noodzakelijk of voldoende zijn. Onder andere de schandalige behandeling van de bewoners van het Groningse aardgaswinningsgebied
laat zien dat de geldende grond- en mensenrechten onvoldoende zijn.
In feite zijn in Nederland (en andere landen) grondrechten die
bestonden vóór de zogenaamde industriële revolutie ingeperkt of
afgebroken. Het traditionele recht werd door politici te hinderlijk
gevonden. Traditioneel juridische vraagstukken zijn tot onderwerpen
van politieke besluitvorming gemaakt. Het gaat daarbij om belangrijke fundamentele vraagstukken, zoals het aansprakelijkheidsrecht.
Dat betreft het recht op vergoeding van schade veroorzaakt door
vermijdbaar menselijk gedrag. Enkele eeuwen geleden kon je naar de
rechter stappen als iemand je door zijn of haar activiteiten schade
had berokkend. Je kon rekenen op schadevergoeding. Voor de
getroffen Groningers is de rechtspraak grotendeels nutteloos. Ze
kunnen alleen naar overheden. Daardoor werden en worden ze jaar in
jaar uit bedrogen. Ze werden aan het lijntje gehouden tot ze murw
waren. Mede dank zij het (dis)functioneren van de media kregen ze
alleen sporadisch aandacht. Kortom: meerderheidsbesluitvorming
lijkt meer te zijn gebruikt om rechten af te breken dan dat rechten
zijn gebruikt om misbruik van meerderheidsbesluitvorming te
verhinderen. (Gelet op de vorige paragrafen is dat een voorspelbaar
resultaat).
Niet alleen (mensen)rechten bieden onvoldoende bescherming
tegen misbruik, ook het stemrecht en “de democratie” bieden die
bescherming niet. Minderheden die over meerdere partijen verdeeld
zijn hebben in de regel weinig invloed op verkiezingsuitslagen. Een
politieke meerderheid kan zich gemakkelijk veroorloven dat soort
minderheden te negeren. Ze kunnen zulke minderheden straffeloos
groot onrecht aandoen. Voor de slachtoffers van q-koorts en de
slachtoffers van de toeslagenaffaire geldt hetzelfde als voor de
bewoners van Groningen.
Dat de huidige mensenrechten volstrekt onvoldoende bescherming
bieden hoeft niet te verbazen. De mensenrechten zijn door politici
vastgesteld. Ze hebben alle rechten weggelaten die hun machtspositie
en vrijheid van handelen serieus kunnen bedreigen. Dat verklaart ook
de voorbehouden die in de grondwet voor vrijwel alle “grondrechten”
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worden gemaakt. Vrijwel al die rechten kunnen door wetten, dus door
een Kamermeerderheid, worden beperkt. Dat is ook daadwerkelijk
gedaan. De rechten lijken daardoor wezenlijk mooier dan ze zijn. In
feite weet je vanwege de “uitzonderingen” niet wat je er aan hebt.
Misbruik van meerderheidsbesluitvorming is mogelijk als gevolg
van lacunes in de huidige grondwet(ten) en mensenrechtenverdragen.
Het volgende lijstje geeft voorbeelden:
 Er is geen recht op vrijwaring van ongewenste gevolgen van
vermijdbaar gedrag van anderen. Er is dus ook geen principieel en
algemeen recht op vergoeding van schade als gevolg van vermijdbaar gedrag van anderen (inclusief overheden).
 Er is geen recht op verantwoordelijk openbaar bestuur.
 Er is (in ieder geval feitelijk) geen aansprakelijkheids- en
strafrecht voor openbaar bestuurders (persoonlijk).
 De bevolking heeft niet het recht om volksvertegenwoordigers of
ministers op eigen initiatief af te zetten en te vervangen.
 Er is geen (algemeen) recht op een rechterlijke uitspraak voor
geval iemand meent dat een wet is geschonden. Er is geen recht
op afdoening binnen een redelijke tijd (zeg binnen een half jaar).
 De bevolking heeft niet het recht op het geven van instructies aan
de regering terzake van de oplossing van (prisoner dilemma)
problemen. Zoals ten aanzien van klimaat en bevolkingsgroei.
 Er is geen algemeen recht op referenda op initiatief van de
bevolking. Laat staan zonder hoge barrières, beslissend, en over
onderwerpen die door de bevolking zijn bepaald.152 (Als bij
referenda de meerderheid beslist is dit weinig meer dan een
controle van het parlement).
 Er is geen recht op veiligheid.
 Er zijn geen grenzen gesteld aan belastingheffing en
begrotingstekorten.153
Het is verder opvallend en merkwaardig dat grondwetten en
mensenrechtenverdragen uitsluitend spreken in termen van rechten.
Over de plichten die met de rechten corresponderen wordt niet gerept.
Toch zijn de rechten maar de helft van wat relevant is. De verdragen
zijn dus eenzijdig. Ze lijken op reclame: ze tonen alleen de mooie kant.
152

N.B. Een serieus referendumrecht zou de kwaliteit van het onderwijs
kunnen bevorderen. Vergeet niet dat aan het lidmaatschap van parlementen
geen competentie-eisen worden gesteld. Waarom aan de bevolking wel, of
andere eisen?
153
Begrotingstekorten betekenen: meer uitgaven dan inkomsten, en regeren
over het graf heen.
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Ongetwijfeld om hun aanvaarding door regeringen en parlementen te
vergemakkelijken.
Het is duidelijk dat beperking van de onderwerpen waarover bij
meerderheid mag worden besloten de schadelijke effecten van
meerderheidsbesluitvorming kan verminderen. Maar welke
beperkingen hebben het gewenste effect? En hoe moet er over de
beperkingen besloten worden?
Wat de strekking van de beperkingen betreft: er zijn logische en
praktische redenen om vrijwaringsrecht en (dus) strikte aansprakelijkheid randvoorwaardelijk te maken:154
 het is onderdeel van het traditionele recht van alle volkeren;
 het belichaamt wederzijds respect, en is onderdeel van de
taalafspraak (hetgeen als oorzaak of bron van het traditionele
recht kan worden gezien);
 het gebrek aan bereidheid van overheden om schade als gevolg
van hun doen en laten te herstellen of te compenseren (zoals
gedemonstreerd door talloze voorbeelden, zoals dat van de
gaswinning).155
Het vrijwaringsrecht is een uiting van respect. Respect is niet te
rijmen met ontkenning van het vrijwaringsrecht. Het vrijwaringsrecht betekent dat benadeelden gecompenseerd worden.
De randvoorwaarde zou het probleem van de Groningers hebben
voorkomen. Het staat (vermijdbare) activiteiten die risico’s veroorzaken alleen toe met voorafgaande instemming van alle betrokkenen.
In dit geval op de eerste plaats de Groningers.
Afgezien van de taalafspraak is onduidelijk op grond waarvan
randvoorwaarden aan meerderheidsbesluitvorming gesteld kunnen of
moeten worden. Logisch is wel dat besluitvorming ofwel unanimiteit
of geweld vereist. Er is geen middenweg tussen unanimiteit en
(dreiging met) geweld. Besluitvorming met grotere meerderheden dan
50% plus één zijn even ondeugdelijk als gewone meerderheidsbesluitvorming.156 Het zou vaak beter kunnen zijn, maar dat is beslist niet
gegarandeerd. Er is geen grond voor aannames (meervoud!) dat
meerderheidsbesluiten soms in het voordeel van de ene groep
uitvallen, soms in het voordeel van een andere groep, en dat ze altijd
of gemiddeld netto baten hebben.
154

Zonder uitzonderingen. Dus ook ministers, volksvertegenwoordigers en
dergelijke zijn aansprakelijk voor hun doen en laten.
155
Voor aanvullende voorbeelden zie Governed by lies. Nota bene terwijl
politici niets liever lijken te doen dan Sinterklaas spelen.
156
In de analyse van meerderheidsbesluitvorming is nergens essentieel
gebruik gemaakt van de 50%. Alleen van het bestaan van een minderheid.
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Gezamenlijke besluitvorming is minder problematisch naarmate
er minder gebruik van wordt gemaakt. Het is ook minder problematisch als iedereen vindt dat gezamenlijke besluitvorming noodzakelijk
is, en er bovendien geen mogelijkheid is om het nodige in vrijwillige
verbanden aan te pakken of op te lossen. Het is al helemaal geen
probleem als niet alleen beweerd wordt dat gezamenlijke aanpak in
ieders belang is, maar als dat ook wordt aangetoond. Gezamenlijke
besluitvorming is vooral een probleem door de arrogantie, bemoeizucht, incompetentie en leugenachtige houding van politici. Het is een
probleem als besluiten worden genomen door mensen die hebben
aangetoond niet te kunnen en niet te doen wat ze claimen.
Het vrijwaringsrecht sluit herverdeling door de overheid uit. Het
staat geen Robin Hood gedrag toe. Noch wensen van een deel van de
bevolking noch sociale theorieën legitimeren dwang of geweldgebruik. Een meerderheid kan een mening niet objectief maken. ♦
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86. Risicomanagement.
VD risico. 0.1 gevaar voor schade of verlies
MW risk. 1: possibility of loss or injury: peril 2: someone or something that creates or
suggests a hazard 3 a: the chance of loss or the perils to the subject matter of an
insurance contract; also: the degree of probability of such loss
MW management. 1: the conducting or supervising of something (as a business) 2:
judicious use of means to accomplish an end

Het bestaan van een risico betekent het bestaan van een kans op
een schadelijke gebeurtenis. Vrijwel altijd is die kans groter dan nul.
Vrijwel nooit betekent het bestaan van “slechts” een risico dat er ook
op den duur geen schade zal ontstaan. Het is alleen maar dom en
onverantwoordbaar om te doen alsof je geluk kunt hebben, en je niet
voor te bereiden op realisatie van het risico.
In de praktijk gaat het bij een risico meestal om een kans per
tijdseenheid. Het is dan een kwestie van tijd. Vroeg of laat zal het
risico worden gerealiseerd, en de schade veroorzaakt.
Het woord risico wordt niet gebruikt als het gevaar geen
kanskarakter heeft.
Bij het begrip risico kan onderscheid worden gemaakt tussen 1) de
kans op een gebeurtenis; en 2) de schade die door de gebeurtenis kan
ontstaan. Beide zijn belangrijk. Het product van de twee wordt
“verwachte schade” genoemd. Een kleine kans kan extreem grote
gevolgen hebben. En een grote kans kan onbeduidende gevolgen
hebben.
Soms wordt het woord risico ten onrechte gebruikt als er geen
sprake is van een kans maar van zekerheid. Het woord “kans” kan
dan dekmantel zijn voor het onvermogen om het tijdstip van het
begin van de ellende te voorspellen.
Het is dus altijd zaak om na te gaan wat met “risico” bedoeld
wordt, en om na te gaan of behoorlijk is onderzocht wat de gevolgen
van bepaalde gebeurtenissen of ontwikkelingen kunnen zijn.
Risicomanagement wordt hier gedefinieerd als het zodanig
omgaan met risico’s dat geen onherstelbare of onvergoedbare schade
kan ontstaan. Op de eerste plaats door risico’s niet te onderschatten.
Vervolgens door tijdig een voldoende groot fonds op te bouwen voor
geval een herstelbaar of vergoedbaar risico gerealiseerd wordt, en
door af te zien van activiteiten die ondraagbare risico’s met zich
meebrengen.
Risicomanagement in deze zin is dus wezenlijk meer dan (vaag
gedefinieerd) management van, of “rekening houden met”, risico’s.
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“Management” en “rekening houden met” zeggen helemaal niets over
het vermogen om de gevolgen van realisatie van risico’s te dragen, en
schade te herstellen of vergoeden.
Als privé persoon gaan mensen vrijwel altijd met risico’s om zoals
bedoeld in de definitie van risicomanagement. (Onbewust naar het
schijnt). Organisaties en staten doen dat niet. Met andere woorden: in
die gevallen waarin mensen persoonlijk risico lopen gedragen ze zich
verantwoordelijk, anders niet. Ook al hebben ze de (grond)wettelijke
taak het welzijn en de veiligheid van mensen te bewaken en
bevorderen.
Zowel in de voorgeschiedenis als de onderzoeken van de hypothekencrisis van 2008 toonden alle topfunctionarissen in en rond de
financiële wereld een onverantwoordbaar onbegrip van risico’s, en
een totaal onvermogen om risico’s deugdelijk te beheren. Voor zover
ze risico’s zagen, deden ze alsof ze alleen de kanskant zagen. Ze
hadden geen oog voor de gevolgen. Als ze dachten dat een kans klein
was, dan werd het risico genegeerd; of alleen genoemd, zonder enige
actie te nemen. De topfunctionarissen vroegen zich niet af wat er zou
gebeuren als bepaalde risico’s werkelijkheid zouden worden. Ze
toonden geen besef van de noodzaak om bij besluitvorming met zowel
kansen als gevolgen rekening te houden. De rapporten van de
onderzoeken van die crisis doen dat evenmin. De maatregelen die ze
voorstellen zijn volstrekt onvoldoende.157, 158 Zowel de bedoelde
functionarissen als de onderzoekers vervulden functies die ze
helemaal niet aankonden.
Andere duidelijke voorbeelden van wereldwijd al decennialang
ontbrekend risicomanagement zijn het (quasi-)klimaatbeleid en het
buitenlands beleid.
N.B. Deze paragraaf is louter logisch. Er staat niets in waarvoor
specialistische kennis nodig is, of jarenlang verblijf aan een onderwijsinstelling. Verantwoordelijke personen hebben geen excuus als ze niet
behoorlijk omgaan met risico’s. Het toont hun ontoereikende
competentie. ♦
157

Dit volgt uit publicaties van toezichthouders uit de periode 1998-2008, en
de verslagen van de Amerikaanse en Nederlandse onderzoekscommissies
besproken in boek 2 van Governed by lies.
158
De voorgeschiedenis en onderzoeken tonen ook onbenul van de begrippen
stabiliteit en instabiliteit. Zie boek 2 van Governed by lies. N.B. Het gaat hier
alleen om benul van de begrippen, niet om “moeilijke” theorieën. Het onbenul
was zeker geen oorzaak van de crisis. Het quasi-klimaatbeleid laat zien dat
kennis van groot gevaar niet hoeft te leiden tot doeltreffend overheidshandelen.
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87. Hiërarchie (dictatuur).
VD hiërarchie. 0.1 rangorde van waardigheidsbekleders 0.2 indeling in volgorde van
belangrijkheid
VD dictator. 0.1 staatshoofd dat alle macht aan zich getrokken heeft 0.2 de opperste
bevelhebber die in het oude Rome in tijden van nood voor zes maanden werd
aangesteld
VD dictatuur. 0.1 regering door een dictator 0.2 door een dictator geregeerd land
MW hierarchy. 2 a: a ruling body of clergy organized into orders or ranks each
subordinate to the one above it; 4: the classification of a group of people according
to ability or to economic, social, or professional standing 5: a graded or ranked
series159
MW hierarchical. of, relating to, or arranged in a hierarchy
MW dictator. 1 a: a person granted absolute emergency power; esp.: one appointed
by the senate of ancient Rome b: one holding complete autocratic control c: one
ruling absolutely and often oppressively 2 : one that dictates
MW dictatorship. 2: autocratic rule, control, or leadership 3 a: a form of government
in which absolute power is concentrated in a dictator or a small clique b: a government organization or group in which absolute power is so concentrated c: a despotic
state

Een hiërarchische organisatie is een organisatie waarin medewerkers zijn verdeeld over (hiërarchische) niveaus. Het hoogste
niveau bestaat uit één of meerdere directeuren. Ieder daarvan heeft
een aantal ondergeschikten, die ieder een aantal ondergeschikten
heeft, enzovoorts, tot een laagste niveau. Er kunnen aanvullingen op
dit schema zijn, bijvoorbeeld met ondersteunende afdelingen. Maar
het belangrijkste kenmerk is dat iedereen in de organisatie een bovengeschikte heeft, behalve de topfunctionaris(sen). Een lijn van bovengeschikten verbindt de niveaus, en verbindt de top met de basis. Er is
een heldere en onbetwistbare bevoegdhedenverdeling. Een bovengeschikte is bevoegd tot het geven van opdrachten aan ondergeschikten, en tot het nemen van beslissingen die bindend zijn voor de
ondergeschikten. Iedereen is verantwoording verschuldigd aan zijn of
haar bovengeschikte. Direct of indirect is dus iedereen verantwoording verschuldigd aan de topfunctionaris(sen). Een hiërarchische
organisatie is een dictatuur. De top kan verantwoording verschuldigd
zijn aan een raad van bestuur of aandeelhoudersvergadering.
Bovengeschikten worden soms managers genoemd.
De communicatie met de wereld buiten de organisatie verloopt via
de top. Soms kan die over een “communicatieafdeling” beschikken.
Verder is het niemand toegestaan om mensen buiten de organisatie te
informeren over de gang van zaken binnen de organisatie, tenzij de
159

Merk op dat de kerkelijke organisatie wèl, en bijvoorbeeld de militaire of
ministeriële niet genoemd worden, en dat 4 alleen competentie als ordeningsbeginsel noemt, en niet de bevoegdheid tot het geven van opdrachten.
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top daar toestemming voor heeft gegeven. Hiërarchische organisaties
zijn niet open of transparant. Ze zijn volkomen ondoorzichtig. De
zeldzaamheid en behandeling van klokkenluiders zouden ondenkbaar
zijn als organisaties werkelijk transparant waren. Klokkenluiders zijn
symptomen van hun gesloten karakter, en van het zeer grote belang
dat topfunctionarissen daaraan hechten.160
Gevolg van deze stand van zaken is dat de buitenwereld een
gecensureerd en veel te rooskleurig beeld heeft van het doen en laten
van hiërarchische organisaties. In het bijzonder als dat doen en laten
in strijd is met de taken en codes van de organisatie, en als dat doen
en laten schadelijk is voor de omgeving; en een gevaar betekent.
De Nederlandse ministeries zijn voorbeelden van ondoorzichtigheid en hiërarchische organisatie. De Nederlandse politici zijn het er
over eens dat alleen de minister aangesproken mag worden op het
doen en laten van zijn of haar ministerie. Met als handig gevolg dat
de buitenwereld niets te zien krijgt van de interne werking van
ministeries of daaraan ondergeschikte diensten.161
De alleen-verantwoordelijkheid van het hoofd van de hiërarchische organisatie betekent althans voor grotere organisaties dat deze
functie menselijke capaciteiten ver te boven gaat. Hetgeen vervolgens
betekent dat deze functie alleen vervuld wordt door mensen die zich
te veel verbeelden, of onverschillig zijn voor wat ze kunnen aanrichten. Dat dit kan is te wijten aan wetgeving die niet de verantwoordelijke personen maar de organisatie (als rechtspersoon)
aansprakelijk stelt, en dat slechts in beperkte mate.
Er zijn wellicht organisaties die weinig kwaad kunnen. Maar onder
andere bij overheidsorganisaties, niet in de laatste plaats bij controlerende toezichthouders, kan disfunctioneren extreem veel kwaad.
Boek 1 van Governed by lies laat zien hoe een corrupte, d.w.z.
onintegere en incompetente, top door aanstellings- en promotiebeleid,
en door illegale opdrachten, een heel ministerie corrumpeert. Inclusief
de auditdienst. Boek 2 bevestigt de bevindingen van boek 1 voor het
toezicht op de financiële sector. Getuige onder andere de lacunes in de
(ogenschijnlijk deskundige) jaarverslagen van de toezichthouders,
160

Voor onderbouwing van deze en volgende beweringen over de werkelijkheid zie Governed by lies.
161
De werkwijze van parlementaire onderzoekscommissies is hiermee in
overeenstemming. Alleen de hoogste ambtenaren worden soms ondervraagd.
Deze ambtenaren zijn dan ook hele of halve politici, door bewindspersonen
persoonlijk geselecteerd en benoemd. Boek 1 van Governed by lies laat zien
dat aan de woorden van deze ambtenaren weinig of geen betekenis kan
worden gehecht.

- 237 van 263 -

waaronder de Nederlandsche Bank.162
De alleen-verantwoordelijkheid van het hoofd van een
hiërarchische organisatie is terecht vanwege diens formele en reële
dictatoriale bevoegdheden. Tegelijkertijd is de verantwoordelijkheid
voor grotere organisaties onmogelijk omdat het hoofd onmogelijk alle
benodigde kennis en vaardigheden kan hebben. De huidige wetgeving
gaat uit van onjuiste aannames, en verklaart en garandeert
onmetelijke ellende.
In staten wordt scheiding van machten gezien als voorwaarde
voor een goede gang van zaken. In hiërarchische organisaties zijn de
drie machten verenigd. De meeste organisaties hebben codes. Ze zijn
door de top vastgesteld. Handhaving is zelden geregeld, maar ligt hoe
dan ook in handen van de top. Het hoeft daarom niet te verbazen dat
de codes van veel belangrijke organisaties weinig of geen praktische
betekenis hebben. Het is duidelijk dat het wangedrag van diverse
politici in en rond de toeslagenaffaire van 2013-2021 in strijd is met
de integriteitscodes van hun partijen. Niemand komt echter in
beweging om naleving van die codes af te dwingen of schending te
straffen. De media merken het bedrog niet eens op.
In theorie maakt hiërarchische organisatie doeltreffende en
doelmatige samenwerking mogelijk van groepen mensen met
verschillende vaardigheden. In de praktijk valt vaak veel af te dingen
op zowel doeltreffendheid als doelmatigheid. Zoals bij elke dictatuur.
De huidige wetgeving laat alleen minimale controle toe. Ze maakt het
vrijwel onmogelijk om na te gaan of een organisatie een risico voor de
samenleving vormt, en waar dat risico uit bestaat. In principe kan
bijvoorbeeld aansprakelijkheid de dictatuur dempen. Maar de vele
gevallen van straffeloze schadeveroorzaking laten zien dat de wetgeving ook wat dit betreft schromelijk tekort schiet. Er is bovendien
geen Stalinistische terreur nodig om mensen een slafelijke houding te
laten aannemen. “Zachte” instrumenten als verbale afkeuring door
een bovengeschikte, een negatieve beoordeling, het onthouden van
gratificaties, periodieken en dergelijke hebben bij het overgrote deel
van de medewerkers precies hetzelfde effect. Alleen algemene in
plaats van uitzonderlijke repressie kan verklaren dat observaties en
waarschuwingen die al in 1994 waren gepubliceerd door toezichtorganisaties en ministeries werden genegeerd, en rond 2008 een
162

Dit wordt genoemd als makkelijk controleerbaar voorbeeld. Het veronderstelt wel (voor)kennis van de relevante GAO rapporten van 1994 en later, en
het 2003 systemic risk rapport van OFHEO genoemd in Governed by lies.

- 238 van 263 -

financiële crisis plaatsvond.163
De meeste mensen redeneren en spreken over hiërarchische
organisaties alsof het personen zijn. Dat wordt vergemakkelijkt door
het dictatoriale karakter van deze organisaties. Ze worden in de regel
door één persoon vertegenwoordigd. Die dan voor het gemak met de
organisatie wordt vereenzelvigd. De organisatie wordt geacht met één
stem te spreken, en één mening te hebben. De metafoor, een antropomorfisme, is onjuist en misleidend omdat er in de organisatie in de
regel meerdere goed verdedigbare meningen zijn. Al was het maar
omdat er altijd onzekerheden zijn. Het is gevaarlijk om de ogen te
sluiten voor reële mogelijkheden enkel en alleen omdat de organisatie
maar één mening zou mogen hebben.
Vanwege hun dictatoriale karakter is het onjuist en misleidend om
te doen alsof een hiërarchische organisatie een cultuur heeft die wordt
gedragen door alle medewerkers. Vanwege de machtsverdeling in een
hiërarchische organisatie wordt het doen en laten van alle medewerkers in de organisatie direct of indirect bepaald door de top. Het is
de top die door zijn opdrachten en gedrag laat zien wat gewenst en
belangrijk is, en wat ongewenst en onbelangrijk. De medewerkers
moeten zich daaraan aanpassen. Anders worden ze op een zijspoor of
uit de organisatie gezet. Deze opmerking is van belang omdat soms in
het kader van bescherming van de top wordt gepraat alsof de top
moet opboksen tegen de cultuur van de organisatie. Dat is gewoon
onzin. Behalve als bedoeld wordt dat medewerkers proberen idiotie te
vermijden of verhinderen. Als dat bedoeld mocht worden, dan kan
dat beter wat duidelijker worden gezegd.
De media aanvaarden de ondoorzichtigheid van hiërarchische
organisaties en alle hier genoemde regelingen en praktijken stilzwijgend. “Onderzoeksjournalisten” onderzoeken nooit het interne
functioneren van deze organisaties. De wetenschap is er al evenmin in
geïnteresseerd. ♦

163

Iets soortgelijks kan gezegd worden over de toeslagenaffaire en vele andere
affaires.
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88. Vertegenwoordigen.
VD vertegenwoordigen. 0.1 optreden, handelen voor en in naam van een ander
MW represent. 4: to serve as the counterpart or image of 6 a: (1) to take the place of
in some respect (2) to act in the place of or for usu. by legal right
PhAZ représentation.
 Sens ordinaire. Toute image, chose, action... destinée à rendre sensibles des
choses, actions... absentes ou impossibles à montrer telles quelles (ex. : les
représentations graphique, picturale, théâtrale, etc.).
 Psychologie et philosophie. 1. Acte par lequel l'esprit se rend présents ses
objets. 2. Image mentale résultant de cet acte.
 Politique. Fonction des personnes ou institutions qui en représentent d'autres
(ex.: les députés sont la représentation nationale).
 Termes voisins: idée, image
 Termes opposés: chose, réalité
 [Gerelateerd :] connaissance, esprit, idée, langage, pensée

Het begrip “vertegenwoordigen” wordt besproken vanwege het
begrip “volksvertegenwoordiging”, en vanwege de bewering dat
parlementen de bevolking, “het volk”, zouden vertegenwoordigen.
Van de leden van de staten-generaal, dus van Eerste en Tweede
Kamer, zegt artikel 50 van de Nederlandse grondwet dat ze het
Nederlandse volk vertegenwoordigen. Dit is niet meer dan een claim.
Je bent geen vertegenwoordiger omdat je zo wordt genoemd. Je bent
vertegenwoordiger omdat je doet wat degene(n) die je moet vertegenwoordigen van je wil(len). Het zijn de vertegenwoordigden die
bepalen wie hen, desgewenst, vertegenwoordigt. Ze kunnen vrij
kiezen, niet alleen uit een door onbekenden gedicteerde lijst.
De grondwet doet in het geheel niets om ervoor te zorgen dat de
staten-generaal werkelijk de bevolking vertegenwoordigt. De
grondwet biedt geen toetsingsmogelijkheden. Toetsing zou plaats
kunnen vinden, bijvoorbeeld door referenda op bevolkingsinitiatief.
Over elk gewenst onderwerp. Maar over toetsing zegt de grondwet
niets. Een voorstel voor aanvulling van de grondwet is gedaan. De
aanvulling heeft een marginaal in plaats van fundamenteel karakter.
Geen enkele persoon of organisatie waar ter wereld ook, en
ongeacht politiek, sociaal of economisch stelsel, stelt een vertegenwoordiger aan met een blanco volmacht voor 4 jaar, om hoogstens
aan het eind van die periode te mogen beslissen of de vertegenwoordiger mag aanblijven. Een echte vertegenwoordiger kan op elk
moment ter verantwoording worden geroepen. Hij of zij krijgt
instructies, en kan op elk moment als vertegenwoordiger worden
vervangen. Voor belangrijke zaken benoemt men bovendien niemand
waarin men geen gegrond vertrouwen heeft. Er wordt gevraagd naar
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opleiding, werkervaring en prestaties. Niemand kiest op basis van niet
meer dan luchtkastelen en vergezichten (“partijprogramma’s”). Bij
voorkeur, en als regel, is de vertegenwoordiger afhankelijk van de
vertegenwoordigde. Zeker in landen zonder districtenstelsel is een
volksvertegenwoordiger tegenwoordig voor herbenoeming en voor
zijn of haar toekomstperspectief vooral afhankelijk van zijn of haar
partij, en van de regering waar hij of zij namens de vertegenwoordigden op zou moeten toezien. Of “volksvertegenwoordigers” ooit
behoorlijk gefunctioneerd hebben is me niet duidelijk. Maar de
enorme groei van overheden heeft het voor de burger zeker niet beter
gemaakt. En is op zich al een veeg teken.
Niemand laat zich vertegenwoordigen door iemand die hij of zij
moet kiezen uit lijsten kandidaten waarop hij of zij geen enkele
invloed kon uitoefenen, en die zijn opgesteld door onbekenden die
hem of haar geen enkele verantwoording verschuldigd zijn. Toch zijn
het de besturen van politieke partijen die de lijsten opstellen. Die
besturen zijn hoogstens de leden van hun partij verantwoording
verschuldigd. En feitelijk hoogstens een meerderheid van de leden…
Het bovenstaande is deel van de verklaring van het negeren van
opvattingen en belangen van de bevolking door regering en parlement. Zoals onder andere blijkt uit structureel overheidsfalen,
bedrieglijke parlementaire onderzoeken, enzovoorts. De grondwet
noemt de leden van de staten-generaal ten onrechte volksvertegenwoordigers. De benaming kan alleen bedoeld zijn om illusies te
wekken. Als ze al vertegenwoordigen, dan hun partij, en als dat een
coalitiepartij is, de regering. Als er tussen bevolking en regering
gekozen moet worden, dan kiest de meerderheid van de “volksvertegenwoordigers” voor de regering, en tegen de bevolking. Getuige
onder andere het jarenlang in de kou laten staan van de slachtoffers
van de aardgaswinning, de q-koorts, en de toeslagenaffaire; en het
tolereren van een ontoelaatbaar trage en amateuristische aanpak van
het herstel van gemaakte fouten. En dat pas nadat volhouden van
onschuld onmogelijk is geworden. ♦
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89. Democratie.
VD democratie. 0.1 staatsvorm waarbij het volk wordt geregeerd door gekozen
vertegenwoordigers uit eigen gelederen 0.2 staat waarin het volk regeert
VD oligarchie. 0.1 regering van slechts weinig personen die behoren tot de
bevoorrechte klasse
MW democracy. 1 a: government by the people; esp: rule of the majority b: a
government in which the supreme power is vested in the people and exercised by
them directly or indirectly through a system of representation usu. involving
periodically held free elections 2: a political unit that has a democratic government
MW oligarchy. 1: government by the few 2: a government in which a small group
exercises control esp. for corrupt and selfish purposes
PhAZ démocratie.
 Philosophie politique. Type d'organisation politique dans laquelle c'est le
peuple, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens sans distinction de naissance, de
richesse ou de compétence, qui détient, ou qui contrôle, le pouvoir politique.
 Termes voisins: État de droit, république
 Termes opposés: autocratie, oligarchie
PhAZ oligarchie.
 Sens ordinaire. Régime politique dans lequel le pouvoir est exercé par un petit
nombre.
 Termes voisins: aristocratie, despotisme, ploutocratie, tyrannie
 Termes opposés: démocratie, monarchie
 [Gerelateerd:] autorité, État, gouvernement, politique, pouvoir, république,
totalitarisme

De woordenboekdefinities zijn idealistisch. Omschrijving 0.2 van
Van Dale, en omschrijving 1 van de Merriam-Webster zijn louter
wishful thinking. Ook Philosophie A-Z is idealistisch. In de zin van
haar definitie is er momenteel op aarde geen enkele democratie. Want
zelfs als de “volksvertegenwoordigingen” het volk zouden vertegenwoordigen, dan tonen vele gebeurtenissen aan, dat controle vrijwel
volledig ontbreekt.
De woordenboeken gebruiken het idealistische begrip “volk” (the
people, le peuple). Het is misleidend zo niet onjuist. Zelfs als er
werkelijk zou worden vertegenwoordigd regeert niet het volk, maar
een (meestal minimale) meerderheid van het volk.
Vanwege de fictie van vertegenwoordiging wordt een politiek
stelsel als het Nederlandse soms representatieve democratie genoemd.
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld directe democratie, waarin de
gehele bevolking kan stemmen over alle voorstellen (besluiten).
De meest wezenlijke kenmerken van het Nederlandse en veel
andere democratische stelsels zijn: de exclusieve rol van hiërarchisch
georganiseerde politieke partijen, de verkiezing van personen in
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regeringsfuncties voor ca. 4 jaar, het (als regel) besluiten met een
eenvoudige meerderheid, en regeringen die corresponderen met een
(minimale) parlementsmeerderheid. Waarbij regering en parlementsmeerderheid bestaan uit leden van dezelfde politieke partijen. Aan
het lijstje moet nog worden toegevoegd: het ontbreken van enige
mogelijkheid voor de bevolking om op eigen initiatief corrigerende
actie te ondernemen.
In geen van de stelsels kunnen kiezers rechten ontlenen aan
verkiezingsbeloftes. Er is geen grond- of mensenrecht op verantwoordelijk bestuur. Er is zelfs niets dat er op lijkt.
De definities en de praktijk laten zien dat de meeste democratieën
oligarchieën zijn.164 Het zijn deze oligarchieën die de regering (laten)
vormen. De regering kan als een uitvoeringsorganisatie van de oligarchie worden gezien. De oligarchie, en alleen de oligarchie, kan de
regering te allen tijde ontslaan en vervangen.
Het belangrijkste van dit alles is niet dat de bevolking vrijwel niets
te vertellen heeft. Het slechtste van de huidige democratieën is dat de
regeringen feitelijk onverantwoordelijk zijn, dat er geen mechanisme
is dat integriteit en competentie van functionarissen verzekert. Er is
geen waarborg voor deugdelijk bestuur. In theorie zouden regeringen
desondanks integer en competent kunnen zijn, en deugdelijk
besturen. Maar daar is geen sprake van. Met zelfs een kleine minderheid van integere competente regeringen zouden bijvoorbeeld de
hypothekencrisis en de klimaatcrisis niet zijn opgetreden.
Het bovenstaande betreft een situatie waarin regeringen direct of
indirect ongeveer de helft van het nationaal inkomen besteden. Met
andere woorden: voor uw stemrecht moet u betalen met ongeveer de
helft van uw inkomen. En dat stemrecht bestaat er uit, dat u minder
dan eenmaal per jaar mag laten weten aan wie van een lijstje
personen waarover u niet betrouwbaar bent geïnformeerd, u het liefst
een blanco volmacht voor 4 jaar zou geven.
Ondertussen stelt de bevolking van een democratie zich door te
stemmen wel bloot aan het verwijt “haar leiders” zelf gekozen te
hebben. Een hoge opkomst stelt politiek en media in staat om te
spreken van “een goed functionerende democratie”. Tot uw schande
en schade. ♦

164

In tegenstelling tot wat PhAZ beweert zijn democratie en oligarchie (en
zelfs dictatuur) in de praktijk geen tegengestelden, maar nauw verwant.
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90. Anarchie.
VD anarchie. 0.1 het ontbreken van een geordend bestuur 0.2 wanorde
MW anarchy. 1 a: absence of government b: a state of lawlessness or political
disorder due to the absence of governmental authority c: a utopian society of
individuals who enjoy complete freedom without government 2 a: absence or denial
of any authority or established order b: absence of order
PhAZ anarchie.165
 Sens ordinaire. Signifie un état de désordre social dû à un manque d'autorité
politique. Le mot a une nuance péjorative et l'adjectif correspondant est
anarchique.
 Politique. Doctrine de l'anarchisme. L'adjectif correspondant est alors
anarchiste.
 Termes voisins: désordre, nihilisme, révolte
 [Gerelateerd:] autorité, individu, individualisme, liberté, révolution, socialisme,
société

Wie de voorgaande paragrafen van dit boek heeft gelezen, zal
opvallen dat deze definities alle drie spreken van volledige afwezigheid van wet, orde of gezag. De mogelijkheid van een samenlevingsorganisatie tussen anarchie en die van vrijwel almachtige staten
ontgaat ze. Ze negeren de mogelijkheid van het bestaan van objectief
recht, en van een samenlevingsorganisatie met “alleen” een rechtsstelsel dat dat recht handhaaft. Ze negeren de mogelijkheid van een
overheid die zich beperkt tot oplossing van prisoner’s dilemma
vraagstukken.166
De huidige woordenboeken omvatten geen woord dat een staat
aanduidt die wèl een rechtsstelsel heeft, maar geen andere overheden.
De verzameling woorden en begrippen van een taal kan worden
gezien als weerspiegeling van de kennis en het begrip van de mensen
die de betreffende taal gebruiken. Daarom kunnen de aangehaalde
woordenboekdefinities worden gezien als blijk van een wezenlijke
tekortkoming in kennis en begrip. De woordenboekdefinities laten
zien dat er rond 2020 geen significant besef is van de mogelijkheid
van objectief recht, en van een samenleving of staat georganiseerd
door niets of weinig meer dan een stelsel dat dit recht handhaaft.
De aangehaalde woordenboekdefinities, en het ontbreken van een
woord dat een staat aanduidt met alleen een rechtsstelsel, dus zonder
165

In de tekst bij dit woord noemt PhAZ Stirner, Proudhon en Bakounin.
Proudhon wordt in PhAZ besproken. De slotzin van de bespreking luidt:
«L'État ne sera pas aboli, mais il n'aura plus qu'un rôle de consultation,
d'instruction et d'encouragement». Er is geen indicatie voor een rechtsstelsel.
166
Ongetwijfeld omdat ze van dat dilemma geen benul hebben.
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andere overheden, bemoeilijken het redeneren en praten over de
organisatie van een samenleving. Mensen kunnen gemakkelijk
denken dat er maar twee mogelijkheden zijn: staten als de bestaande,
of anarchie en chaos. Dat is onjuist. Het is een vals dilemma.
Een “staat” met weinig meer dan een rechtsstelsel is in feite veel
meer dan een onrealistische utopie. Het is niet alleen realistisch, maar
heeft waarschijnlijk werkelijk bestaan.
De bijbel beweert dat het Joodse volk rechters had voordat er
koningen waren. Het volgende citaat is het begin van hoofdstuk 8 van
het eerste boek Samuel van de bijbel: «Toen Samuel oud begon te
worden, stelde hij zijn zonen als rechters over Israël aan. Zijn oudste
zoon heette Joël, de tweede Abia; ze spraken recht te Bersabe. Ze
volgden echter zijn voorbeeld niet, maar waren op eigen voordeel uit,
namen steekpenningen aan en verkrachtten het recht. Daarom
kwamen al de oudsten van Israël bijeen, begaven zich naar Samuel te
Rama, en zeiden tot hem: ge zijt oud geworden, en uw zonen volgen
uw voorbeeld niet. Geef ons liever een koning, om ons te regeren,
zoals ook alle andere volken hebben.»167
In een vroeg stadium van de ontwikkeling van de Romeinse staat
spraken priesters recht, onafhankelijk van eventuele koningen of
andere staatsorganen. Priesters ontleenden hun gezag uitsluitend aan
god of goden, niet aan een gewapende macht. In Europese staten
werden koningen eeuwenlang pas echt koning nadat ze door een hoge
priester waren gewijd. Met andere woorden: niet het koningschap was
de oudste institutie, maar de rechtspraak en/of de priesters.
Het hoeft niet te verbazen dat een echte rechtsstaat werd
vervangen door een staatsvorm waarin overheden meer of minder
inbreuk maken op basisrechten. Technologische ontwikkeling schiep
en schept de mogelijkheid van een gewelds- en daarmee machtsmonopolie. Dat schept de mogelijkheid van een organisatie van de
samenleving die primair gericht is op handhaving of versterking van
dat monopolie.
Een communicatieve samenleving heeft geen regering nodig; wel
een rechtsstelsel (inclusief politie en opsporingsdienst) en een mogelijkheid om eventuele prisoner’s dilemma vraagstukken op te lossen.
Er is een staatsvorm tussen anarchie en die van staten die zich
ongebreideld met alles bemoeien waar ze zin in hebben. ♦

1 Samuel 8,1-5. De Heilige Schrift, Canisius vertaling, 5e druk, Het
Spectrum, Utrecht & Antwerpen, 1965.
167
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91. Toezicht.
VD toezicht. 0.1 het ervoor waken dat iets gebeurt of iemand zich gedraagt
overeenkomstig een bepaalde norm
MW supervision. The action, process, or occupation of supervising; esp: a critical
watching and directing (as of activities or a course of action)
MW supervise. more at: superintend, oversee
MW superintend. to have or exercise the charge and oversight of
MW oversee. 1: survey, watch 2 a: inspect, examine b: supervise

Met “toezicht” wordt hier bedoeld: toezicht op organisaties: het
toezien op de correcte, doeltreffende en doelmatige uitvoering van de
gegeven taken; het (betrouwbaar) rapporteren over de bevindingen;
en zo nodig het aanbevelen van veranderingen. Inclusief veranderingen in het takenpakket. Het betrouwbaar wil onder meer
zeggen: zodanig dat degene aan wie gerapporteerd wordt het
volgende jaar niet verrast wordt door blijken van ernstige gebreken
of falen.168
Overheden geven tegenwoordig om en nabij de helft van het
nationaal inkomen uit. Ze doen dat met behulp van een groot aantal
organisaties. Die zelf natuurlijk ook geld kosten. Alle ter zake doende
waarnemingen zijn consistent met de aanname dat de verantwoordelijke politici aannemen dat alles vanzelf goed gaat. (Ondanks vele
“lessen”). De ervaringskennis over mensen en organisaties laat zien
dat dit een onzinnige aanname is. Analyse van de volgende voorbeelden laat zien dat overheidsorganisaties structureel disfunctioneren. Inclusief de organisaties die belast zijn met toezicht:
 de jaarverslagen van de financieel toezichthouders 1998-2007. Ze
worden geanalyseerd in boek 2 van Governed by lies en, wat
betreft De Nederlandsche Bank, in Wellinks meineed;
 het disfunctioneren van ministeries, rechtspraak en meer, zoals
getoond in de zaak Spijkers en in boek 1 van Governed by lies;
 het decennialang voortduren van ICT problemen van overheidsorganisaties zoals getoond in een reeks (verhullende!169) rapporten
van de Algemene Rekenkamer. Voor de oorzaken zie boek 1 van
Governed by lies;
 de toeslagenaffaire van 2013-2021 zoals getoond in rapporten van
Raad van State, ombudspersoon, en de ondervragingscommissie
(niet te vergeten de gespreksverslagen). De laatste tonen de
integriteit, competentie, en het “denken” van de meest
168

Zoals een financiële crisis, of een toeslagenaffaire.
Dit blijkt uit vergelijking van deze rapporten met boek 1 van Governed by
lies.
169
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verantwoordelijke politici. (Of beter: het ontbreken ervan).
Analyse toont aan dat deze voorbeelden onmogelijk op zichzelf
kunnen staan. Ze zijn niet te rijmen met de hypothese dat er sprake is
van op zichzelf staande incidenten. De voorbeelden zijn alleen te
verklaren door structureel disfunctioneren. Er moeten structurele
oorzaken zijn. Een hoofdoorzaak is op grond van bestudering van de
genoemde rapporten (gebeurtenissen) gemakkelijk aan te wijzen.
Namelijk: aansturing door politici die noch integer noch competent
zijn. Politici hebben doodeenvoudig niet de competenties die nodig
zijn voor het besturen van ministeries en uitvoeringsorganisaties. Als
ze zo’n taak toch op zich nemen zijn ze om te beginnen oninteger. Ze
hebben geen deugdelijke reden om aan te nemen dat ze over de
benodigde competenties beschikken. Bij incompetentie zijn fouten
onvermijdelijk. Vanwege de grote invloed van de betreffende wetten
en regelingen en de omvang van de daarmee gemoeide geldstromen
hebben hun fouten bijna altijd ernstige gevolgen. Als hun fouten
bekend worden kan het ze hun baan kosten. Dat willen ze voorkomen.
Dat kunnen ze doen door toezicht en controle minimaal te houden, en
door onderzoek te manipuleren.
In feite is er geen stelsel van toezicht dat die naam verdient. Zelfs
het hoofd van de Algemene Rekenkamer wordt politiek benoemd, en
is doorgaans een ex-politicus. Toezicht dat de toets der kritiek kan
doorstaan kan alleen worden uitgeoefend door instanties die onafhankelijk zijn van de politiek. Echt onafhankelijk, niet alleen formeel
of zogenaamd. Toezichthouders moeten zonder instemming van
betrokkenen onderzoek kunnen doen, en zonder terughoudendheid
publiekelijk rapporteren. Medewerkers die misstanden rapporteren
mogen daar geen schade of hinder van ondervinden, en degenen die
voor de misstanden verantwoordelijk zijn juist wel.
Incompetentie van politici betekent onder meer dat ze niet in staat
en niet bereid zijn integere en competente mensen te selecteren en aan
te stellen. Bovendien kunnen (onintegere, incompetente!) politici
onuitvoerbare taken bedenken. Ze kunnen aan toezicht beperkingen
opleggen die toezicht onmogelijk maken. En doen dat ook. Onder
andere door het toekennen van onvoldoende budget en
bevoegdheden.
In de hoop antwoord te vinden op de vraag hoe het komt dat er
niet of alleen oppervlakkig wordt gepraat over verbetering of
correctie van politieke stelsels heb ik zestien min of meer willekeurig
gekozen leerboeken op het gebied van openbaar bestuur bestudeerd.
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Op één of twee uitzonderingen na zijn ze allemaal van ruim na de
hypothekencrisis. Geen van de leerboeken geeft serieuze aandacht
aan toezicht. Misschien mede doordat het onderwerp in grondwetten
ontbreekt. De leerboeken hebben veel meer gebreken. Ze dragen bij
tot de verklaring van de oppervlakkigheid van discussies over de
regeling van politieke stelsels, en van het uitblijven van verbetering.
♦
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92. Parlementaire controle.
VD controle. 0.1 toezicht, inspectie 0.2 persoon of dienst die toezicht uitoefent 0.3
beheersing
(Het Engelse ¨control¨ heeft geen significante overlap met het Nederlandse
¨controle¨. In het Engelse taalgebied wordt voor het Nederlandse woord “controle”
het woord “supervision” gebruikt. Supervision is actiever dan controle).
MW supervision. The action, process, or occupation of supervising; esp: a critical
watching and directing (as of activities or a course of action)

Parlementaire controle is een fictie. Er is geen parlementaire
controle. De Eerste en Tweede Kamers controleren niet alleen niet,
maar proberen controle zelfs te verhinderen. Het volgende laat dat
zien.
De Tweede Kamer publiceert een jaarverslag. Het heet Staat van
de Kamer.170 Het geeft een beeld van wat de Tweede Kamer in het
verslagjaar heeft gedaan. Impliciet geeft het ook een beeld van wat de
Kamer belangrijk vindt. Zo wordt in de samenvattende paragraaf
Enkele feiten en cijfers op een rij geen melding gemaakt van wetten
of wetsvoorstellen. Wel wordt melding gemaakt van meer dan 4000
moties en ca. 100 mondelinge vragen. Kennelijk wordt dat belangrijker gevonden. Van (andere) controle-activiteiten is niets te zien.
Staat van de Kamer is duidelijk geen verantwoording aan de burgers
of kiezers. Toch is dit de enige manier waarop de “volksvertegenwoordiging” verantwoording aflegt. Er is dus in het bijzonder geen
verslag van (eventueel) toezicht op de uitvoering van wetten, van
toezicht op het functioneren van de ministeries en andere overheidsorganisaties, en op het functioneren van toezichthouders. Daarvoor
moeten we het doen met de rapporten van de Algemene Rekenkamer.
Die zijn gering in aantal en van slechte kwaliteit.171 De statengeneraal verbindt er vrijwel nooit substantiële consequenties aan. Er
is dus in het openbaar bestuur doodeenvoudig geen mechanisme dat
doeltreffendheid en doelmatigheid verzekert en bevordert. Het hoeft
dan ook niet te verbazen dat er ruim voldoende informatie is om te
laten zien dat in het openbaar bestuur disfunctioneren regel, en
behoorlijk functioneren uitzondering is. Dat geldt ook voor het
toezicht. Onderzoeksrapporten over de hypothekencrisis van 2009 en
vele andere rapporten laten zien dat het toezicht fataal tekort kan
170

Te vinden op het internet. Voor dit boek is het verslag over 2019
geraadpleegd. Het heeft 13 (dertien) bladzijden.
171
Zoals in de voorgeschiedenis van de hypothekencrisis. Zie boek 2 van
Governed by lies. (Ook boek 1 en hoofdstuk 8 geven voorbeelden).
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schieten.172, 173 De zaak Spijkers en deel 1 van Governed by lies laten
zien dat gebrek aan integriteit en gebrek aan competentie in een
ministerie structureel kunnen zijn. Als regel gedragen organisaties
van het openbaar bestuur zich alsof er geen toezicht is, en ze nooit
verantwoording hoeven af te leggen.
Staat van de Kamer maakt melding van circa 6000 burgerbrieven.
Over hun inhoud wordt niets gezegd.174
Het gegeven dat de Tweede Kamer per jaar meer dan tweehonderd wetten vaststelt staat in schril contrast met het gegeven dat
het de Kamer de meerdere jaren kost om een onderzoek uit te voeren
als naar de aardgaswinning in Groningen. In combinatie met het
gegeven dat er per jaar hoogstens een handjevol onderzoeken door de
Kamer gedaan worden.175
Zaken die mis gaan of zijn gegaan komen bijna altijd aan het licht
door ongelukken die niet geheim kunnen worden gehouden, of door
rampen. Doorgaans worden ze bekend via media (journalisten).
Kamerleden komen er bijna nooit mee.176 Alleen bij uitzondering
stellen Kamerleden ondeugdelijke uitvoering aan de kaak. Zoals
Leijten en Omtzigt bij de toeslagenaffaire. De toeslagenaffaire onderstreept het niet-werken van het stelsel: ondanks meldingen van
ombudspersoon en Raad van State (en ongetwijfeld vele burgerbrieven) deed de Kamer jarenlang niks effectievers dan praten en zich
met kluitjes in het riet laten sturen.
Geen enkel schandaal heeft geleid tot het organiseren van een
deugdelijk controlestelsel. Dat wil zeggen: een stelsel dat ook doeltreffende maatregelen neemt in gevallen waarin tekortkomingen
werden geconstateerd. Dat is geen toeval, pech of onbenul. Het is het
gevolg van een anti-controle houding. Misstanden, wanbeleid en hun
oorzaken moeten niet aan het licht komen, maar verborgen blijven.
Dit blijkt onder andere uit:
 De terreur tegenover klokkeluiders als Spijkers, en het onmogelijk
maken van vervolging van schuldigen;
Boek 2 van Governed by lies laat zien dat alle financieel toezichthouders
van 1998-2008 hun plicht verzaakten. Op goed gegronde waarschuwingen
reageerden ze uitsluitend met kletspraat en niets doen. Hun jaarverslagen
laten aan duidelijkheid niets te wensen over.
173
N.B. Organisaties als de Algemene Rekenkamer publiceren alleen
publiceerbare rapporten. Dat wil zeggen: als de Algemene Rekenkamer
schandalige toestanden aantreft hoort u daar niets over.
174
O.a. de toeslagenaffaire en mijn eigen ervaring zijn in overeenstemming
met de hypothese dat ze rechtstreeks de prullenbak in gaan. Er is geen enkel
bewijs voor behoorlijk gebruik.
175
De Staat van de Kamer 2019 vermeldt er niet één.
176
Ondanks de burgerbrieven!
172
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Het nemen van onvoldoende maatregelen naar aanleiding van
bewezen wanprestatie of misstanden;177
 Het zelf zaken onderzoeken waarin de Kamer een hoofdrol speelt.
Ondanks afwezigheid van aantoonbare onderzoekscompetentie,
en ondanks betrokkenheid en evidente belangenverstrengeling;
 Nietsdoen met beschuldigingen van meineed van gehoorden bij
parlementair onderzoek, en met ondeugdelijk optreden van het
openbaar ministerie.178
Het ontbreken van controle ondanks stelselmatig falen, het evidente
tekortschieten van de Algemene Rekenkamer als onderzoeker en als
institutie, en de manipulatie en ondeugdelijkheid van parlementaire
onderzoeken bewijzen boos opzet. Politici vinden controle ongewenst.
Ze spannen zich in om het openbaar bestuur ondoorzichtig te houden,
en controle te verhinderen. Noch de staten-generaal (de “volksvertegenwoordigers”!) noch de machthebbers willen controle.


Het ontbreken van controle in het bijzonder op de uitvoering van
wetten en het functioneren van (semi) overheidsorganisaties kan
mede worden verklaard uit de minimale omvang van de overheid in
de tijd dat de hoofdlijnen van de huidige grondwetten zijn
uitgestippeld. Toen overheden nog heel klein waren, was er relatief
weinig reden voor aandacht voor controle. Alleen legers waren soms
groot. De grondwetten zijn niet aangepast aan de immens
toegenomen omvang van overheidsorganisaties en –bemoeienis. Het
zegt veel over “volksvertegenwoordigers”, media, onderwijs en wetenschap dat er over de lacune vrijwel geen discussie is geweest en is.

Staat van de Kamer spreekt van zelfreflectie. Buiten de Staat van
de Kamer is daar geen spoor van te bekennen. Over de resultaten van
zelfreflectie in voorgaande jaren wordt in Staat van de Kamer niets
gezegd. ♦

177

Steekproefsgewijze controle kan doeltreffend zijn als wanprestatie en
misstanden voldoende streng worden gesanctioneerd. Gebeurt dat niet, dan is
de preventieve werking nul.
178
Zie de bijlagen van Wellinks meineed.
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93. “Sociale rechtvaardigheid”.
VD sociaal. 0.1 geneigd om in groepen te leven 0.2 betr. hebbend op de menselijke
samenleving 0.3 gevoel hebbend voor de noden van de medeleden van de
samenleving
VD asociaal. 0.1 zonder sociaal besef
MW social. 1: involving allies or confederates 2 a: marked by or passed in pleasant
companionship with one's friends or associates b: sociable c: of, or relating to, or
designed for sociability 3: of or relating to human society, the interaction of the
individual and the group, or the welfare of human beings as members of society 4 a:
tending to form cooperative and interdependent relationships with others of one's
kind b: living and breeding in more or less organized communities 5 a: of, or relating
to, or based on rank or status in a particular society
MW asocial. not social: as a: rejecting or lacking the capacity for social interaction
b: antisocial
MW antisocial. 1: averse to the society of others 2: hostile or harmful to organized
society; esp: being or marked by behavior deviating sharply from the social norm

Tot nu toe is in dit boek geen aandacht besteed aan iets als
“sociale rechtvaardigheid”.179 Althans niet expliciet. Impliciet wel.
Want in feite belichaamt de communicatieafspraak ook een vorm
van “sociale rechtvaardigheid”. De communicatieafspraak betekent
immers gelijkberechtiging en vrijwaring. De afspraak beschermt
tegen machtsmisbruik. Ze geeft rechtsbescherming die praktisch en
fundamenteel beter is dan de huidige. De kosten van de rechtspraak
zijn tegenwoordig voor een meerderheid van de bevolking ondraagbaar. Financiering van de rechtspraak via algemene belastingen is in
strijd met het vrijwaringsrecht. Onschuldigen zouden niet mee hoeven
te betalen. Dit zou wezenlijk socialer moeten en kunnen.
Wie de propagandistische retoriek negeert begrijpt dat het
moderne openbaar bestuur fundamenteel asociaal is. Het is immers
per definitie asociaal om activiteiten te ondernemen tegen de wil van
mensen die er schadelijke gevolgen van (kunnen) ondervinden. Het is
per definitie asociaal om de mening van anderen (daadwerkelijk) te
negeren. Anderen dan meebeslissers laten opdraaien voor kosten en
schade als gevolg van fouten en ondeugdelijk risicomanagement: het
is allemaal asociaal. Het afdwingen van wat dan ook, inclusief het
afdwingen van “sociale rechtvaardigheid”, is per definitie asociaal.
Er zijn meer verbetermogelijkheden. Alleen de overheid kan maatschappelijke prisoner’s dilemma vraagstukken oplossen. Maar ze laat
dat in belangrijke gevallen na. Bijvoorbeeld op het gebied van concurrentieverhoudingen. Vrijhandel bijvoorbeeld is een vorm van
179

“Sociale rechtvaardigheid” staat tussen aanhalingstekens omdat er geen
objectieve maatstaf voor bekend is, en omdat het begrip meerduidig en om
steekhoudende redenen omstreden is.
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gelijkheid die grote internationale ongelijkheden sanctioneert.
Vrijhandel betekent steun voor agressieve regimes, en voor regimes
die niets moeten hebben van “sociale rechtvaardigheid”, in welke zin
dan ook. Voor een meerderheid van de wereldbevolking verhindert
vrijhandel gelijkberechtiging.
Ook verder is het overheidsbeleid in het geheel niet gericht op het
scheppen van een beter Nederland of een betere wereld. Het schept
meer problemen dan het oplost. Zoals destabiliserende bevolkingsgroei, afbraak van de leefomgeving, en het laten groeien van velerlei
milieu- en veiligheidsrisico's. Dat alles zonder risicomanagement.
Politici doen veel wat ze veel beter kunnen laten, en laten na te doen
wat nodig is. Daardoor en door afwezigheid van controle is er enorme
verspilling. Bij gelijke netto overheidsprestaties zouden de belastingen
voor alle Nederlanders substantieel omlaag kunnen. Ik schat meer
dan 50% (met reden!). We zouden het allemaal substantieel beter
kunnen hebben. Water naar de zee dragen schept werkgelegenheid.
Maar het is verder alleen schadelijk. Het verhindert dat mensen de
wereld echt beter maken.
Verbetering betekent echter niet noodzakelijk realisatie van ieders
persoonlijke ideaal van “sociale rechtvaardigheid”. Dat heeft uiteenlopende redenen. Veel pleiters voor “sociale rechtvaardigheid” menen
bijvoorbeeld dat sociale rechtvaardigheid herverdeling van inkomens
en vermogens vereist. Dwang is echter in strijd met het respectbeginsel en met gelijkberechtiging. Gelijkberechtiging betekent dat
geen enkele mening zwaarder weegt dan een andere. Het betekent dat
een mening van een minderheid even zwaar weegt als een mening van
een meerderheid. Respect en gelijkberechtiging zijn objectief. Sociale
plichten anders dan belichaamd in de communicatieafspraak zijn
daarentegen subjectief. Dat is begrijpelijk. Want waarom zouden
iemands persoonlijke eigenschappen rechten of plichten veroorzaken?
Minder capaciteiten meer rechten, meer capaciteiten meer plichten?
De overtuigingskracht van pleidooien voor (meer) herverdeling
wordt niet vergroot door veronachtzaming van het feit dat de
(meeste) inkomens en vermogens volkomen legaal zijn verworven, in
een samenleving die al meer dan 75 jaar discriminatie verbiedt, en al
die jaren veel belastinggeld heeft gestoken in pogingen om iedereen
gelijke kansen te geven. Die echter tegelijkertijd zwijgt over
verschillen in capaciteiten tussen mensen, en over de verschillen die
daardoor onvermijdelijk veroorzaakt worden.
De (vermeende) wenselijkheid van “sociale rechtvaardigheid”
wordt niet veroorzaakt door mensen die werken binnen de wettelijke
kaders, maar door de grote verschillen in capaciteiten van
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verschillende mensen. Door die verschillen zullen “gelijke kansen”
nooit gelijke resultaten opleveren. Gelijke plichten zijn in het
algemeen betekenisloos of onmogelijk.
De “sociale rechtvaardigheid” van het spraakgebruik is subjectief.
Deze constatering correspondeert met de afwezigheid van overeenstemming over een toetsbare definitie. Waarin “toetsbaar” wil zeggen
dat aan de hand van de definitie kan worden vastgesteld of een
situatie wel of niet “sociaal rechtvaardig” genoemd mag worden. In
de meer dan 100 jaren dat socialistische bewegingen bestaan is het ze
niet gelukt om een verdedigbare basiswet “sociale rechtvaardigheid”
te formuleren. Socialistische bewegingen hebben grote invloed gehad
op wetgeving en beleid. Maar ze zijn niet tevreden. Het moet nog
steeds “rechtvaardiger”. Heeft het soms goede redenen dat het niet
wil lukken? Moet het doel op de horizon blijven liggen als bron van
politieke macht? Of is het probleem veeleer dat een verdedigbaar doel
niet tegelijkertijd ondubbelzinnig en consistent valt te omschrijven?
Arbeidsvoorwaarden zijn een belangrijk instrument voor het
realiseren van “sociale rechtvaardigheid” zonder geweldgebruik.
Arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld door middel van onderhandelingen. Er wordt onderhandeld omdat de partijen geen
objectieve rechten of plichten zien. Arbeidsvoorwaarden omvatten
voor alle onderhandelende partijen rechten zowel als plichten. Het
expliciet noemen van rechten en plichten, dus niet alleen rechten, laat
zien dat er onderhandeld is. Het laat zien dat beide partijen geven en
nemen (krijgen). Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld eenzijdig en
autoritair door machthebbers gedecreteerde “mensenrechten”.
Onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden vinden plaats binnen
een wettelijk kader. Concurrentieomstandigheden werden al
genoemd. Ze beperken de ruimte waarbinnen onderhandeld kan
worden. De mogelijkheid van loonsverhoging en andere kostenverhogende bepalingen hangt samen met het bereid en in staat zijn
van de nationale regering om invoerrechten zodanig te verhogen dat
ze compenseren voor buitenlandse opvattingen over “sociale
rechtvaardigheid” en andere rechten en plichten. Een te grote kostenstijging kan het einde van een onderneming of bedrijfstak betekenen.
Ondertussen tonen de feiten ondubbelzinnig aan, dat geen enkele
politicus of vakbondsbaas serieus gelooft in “sociale rechtvaardigheid”. “Sociale rechtvaardigheid” zou immers niet bij de landsgrenzen
mogen ophouden. Dat doet het wel. Beperking tot Nederland zou
verdedigbaar zijn als er iets als een lange termijn plan zou zijn voor
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realisatie van internationale “sociale rechtvaardigheid”, en als aan
uitvoering daarvan gewerkt zou worden. Maar zo’n plan is er niet.
Zoals gezegd steunen handelsverdragen regimes die niets moeten
hebben van Europese ideeën over “sociale rechtvaardigheid”. De
schijn wordt zodoende gewekt, dat de term “sociale rechtvaardigheid”
vooral wordt gebruikt om reclame te maken voor vakbonden en
politieke partijen, en om tegenspraak te bemoeilijken. Want wie durft
zich te verzetten tegen “sociale rechtvaardigheid”?
Het staat iedereen vrij om bij te dragen aan wat hij of zij verstaat
onder “sociale rechtvaardigheid”. Een probleem ontstaat pas als een
politiek relevante groep mensen vrijwilligheid onvoldoende vindt. Als
de groep wil dat herverdeling afgedwongen wordt, en wil dat een
politieke meerderheid de omvang van de bijdragen vaststelt.
(Overigens zonder dan tevreden te zijn). Problemen ontstaan als een
politieke meerderheid meent dat zijn vermeende gelijk voldoende
rechtvaardiging is voor dwang, en voor inbreuk op intermenselijk
respect.
Als ergens verschil van mening over bestaat, en als er mensen zijn
die hun wil aan anderen willen opleggen, dan kunnen die mensen in
de huidige politieke stelsels proberen om hun eisen via de politiek
ingewilligd te krijgen. Dan hoeven ze de betrokkenen niet te
overtuigen, en hoeven ze er geen overeenstemming mee te bereiken.
Een handjevol politici of partijen “meekrijgen” is voldoende.
Overtuigen is misschien niet eens nodig. Stemmenruil en persoonlijk
of partijbelang kunnen voldoende zijn.
Omdat de eventuele meerderheid geen objectieve grond voor zijn
mening kan geven, en anderen tot de tegengestelde conclusie kunnen
komen, betekent dit de keuze voor strijd en dwang, en schending van
de communicatieafspraak. Impliciet wordt beweerd dat een specifieke
opvatting over “sociale rechtvaardigheid” belangrijker is dan wederzijds respect, en dat bepaalde opvattingen geweldgebruik wettigen.
Fundamentele normen en waarden van het huidige juridischpolitieke stelsel zijn tegenstrijdig. Het stelsel garandeert daardoor
conflicten, strijd, dwang en geweld.
Niet deugdelijk redeneren en samenwerking zijn de norm voor
politieke besluitvorming in de huidige samenleving, maar valse
pretenties en strijd. Het politieke stelsel is niet gericht op overtuiging
en gezamenlijkheid, maar op maximale macht voor een minimale
meerderheid (minderheid?180). De aanpak van elk maatschappelijk
180

“Minderheid” omdat de feiten laten zien dat de politieke “meerderheid” zo
onafhankelijk mogelijk van de vertegenwoordigden wil zijn.
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vraagstuk is daardoor onvermijdelijk gekoppeld aan een ondeugdelijk
stelsel en onbetrouwbare politici. Ook het vraagstuk van “sociale
rechtvaardigheid”.
Als het anders was zou de vraag naar “sociale rechtvaardigheid”
er totaal anders uitzien. De vraag zou heel anders bekeken worden als
er op een integere, geloofwaardige manier aan een beter Nederland en
een betere wereld werd gewerkt. Als er deugdelijk werd geredeneerd,
en als het recht van de sterkste werd vervangen door gelijkberechtiging, en het strijdmodel door samenwerking. ♦
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94. Aanbevelingen.
Correctie van de organisatie van de samenleving lijkt tegelijk
urgent en een zaak van lange adem. Het is urgent omdat er veel grote
en groeiende bedreigingen zijn, en werkelijk elke minuut telt. Het is
een zaak van lange adem omdat de wildgroei van eeuwen niet in een
paar jaar (veilig) opgeruimd kan worden. Overhaaste correctie zou
meer problemen scheppen dan oplossen. Een aanpak met relatief
kleine stapjes (“incrementeel”) kan schadelijke neveneffecten
minimaal houden. Zo’n aanpak maakt het mogelijk om bij te stellen
op grond van de ervaring.
Als gevolg van de omvang van de taak en het gebrek aan
ervaringskennis, kan in dit boek geen volledige blauwdruk voor een
deugdelijk alternatief worden gegeven. Een poging tot een schets is te
vinden aan het eind van Governed by lies.181
Het volgende lijstje noemt een aantal veranderingen die kunnen
bijdragen tot verkleining van de kloof tussen hoe het is, en hoe het
hoort in een samenleving die bestaat uit zichzelf en elkaar respecterende mensen. De veranderingen brengen de organisatie van de
samenleving meer in overeenstemming met de normen en waarden
van de communicatieafspraak. De veranderingen kunnen de kans op
ongelukken door beperkte en schadelijke menselijk capaciteiten
verminderen. Ze hebben een “meer/minder” in plaats van “alles of
niets” karakter. Ze kunnen geleidelijk worden doorgevoerd en
versterkt.
1. Zorg ervoor dat mensen middels het onderwijs betrouwbare
kennis krijgen van mensen in het algemeen en van zichzelf in het
bijzonder. Het onderwijs moet inzicht geven in de menselijke
capaciteiten, en de beperkingen daarvan.
2. Laat het onderwijs een betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid. Laat het mensen voorbereiden op de situaties waarin ze
te zijner tijd moeten functioneren. Zowel als werknemer, ondernemer, en burger. Het onderwijs moet laten zien hoe de werkelijkheid van de idealen afwijkt, hoe dat komt, en hoe mensen
kunnen omgaan met de problemen die dat geeft.
3. Zorg ervoor dat iedereen de rechtskennis krijgt die voor alle
burgers van belang is. Zorg ervoor dat iedereen weet dat en
waarom het hinderen of schaden van medeburgers verboden is,
en wat de gevolgen kunnen zijn van schending van rechten van
anderen. Aansprakelijkheid en straf mogen niet verrassen.
181

Waarom zijn er geen algemeen bekende, goed gegronde modellen voor een
grondwet? Waar is de rechtswetenschap?
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4. Wees minder arrogant; wees bescheiden. Aanvaard alleen taken
en functies waarvan u betrouwbaar weet dat u ze naar behoren
kunt uitvoeren, en de risico’s persoonlijk kunt dragen.
5. Reorganiseer de samenleving zodanig dat alle functies door
beschikbare personen naar behoren kunnen worden uitgevoerd
6. Doe alleen dingen waarover vrijwillige overeenstemming bestaat
tussen mensen die bereid en in staat zijn om er aansprakelijkheid
voor te dragen, en zich hieraan binden.
7. Laat hinder en schade en risico’s vergoeden door de veroorzakers. Maak hinderlijk, schadelijk en riskant gedrag onaantrekkelijk voor degenen die het veroorzaken. Mede door
persoonlijke aansprakelijkheid, aangevuld met preventief
werkende straffen.
8. Maak aansprakelijkheid evenredig met bevoegdheid of autoriteit. Dus iemand die opdrachten moet uitvoeren voor een klein
deel, en degene die iedereen en alles aanstuurt voor een groot
deel.
9. Geef meer rechtsingang. D.w.z.: schep meer mogelijkheden om
recht en werkelijkheid in overeenstemming te houden en te
brengen.
10. Laat de rechtspraak financieren door de mensen die haar nodig
maakten en maken.
11. Maak de juridische ondersteuning van partijen die bij een
rechtszaak betrokken zijn gelijkwaardig.
12. Maak het openbaar ministerie verantwoordelijker. Het OM moet
tenminste jaarlijks aantonen dat het zijn taken naar behoren
vervult. In het bijzonder onafhankelijk en zonder willekeur. Het
moet zijn keuzes verantwoorden, en aantonen dat het
consequent doet wat het zegt.
13. Kamerleden, ministers, en hoofden van (semi-)overheidsorganisaties moeten door verkiezingen vervangen kunnen worden. Op
laagdrempelig initiatief van burgers.
14. Binnen organisaties dienen de normstellende en uitvoerende
“macht” en “rechtspraak” te worden gescheiden.
15. Doe minder met meerderheidsbesluitvorming en overheden.
16. Verminder de bevoegdheden van functionarissen in het
openbaar bestuur die direct of indirect met een meerderheid
gekozen zijn en zolang ze niet persoonlijk aansprakelijk zijn of
aansprakelijkheid niet kunnen dragen.
17. Laat toezichthouders jaarlijks rapporteren over de gang van
zaken in elke (semi)overheidsorganisatie. Maak toezichthouders
aansprakelijk en strafbaar voor onjuistheden en relevante
lacunes in hun rapportages.
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18. In geval rapportage van misstanden samenwerking tussen
personen onmogelijk maakt verlaat degene die verantwoordelijk
is voor de misstanden en/of ze had moeten oplossen de organisatie. Niet degene die ze heeft gemeld.
N.B. Aansprakelijkheid voor herstelbare schade, en voor risico’s
van herstelbare schade, kan door een groep mensen worden gedeeld.
Het veroorzaken van onherstelbare schade en risico’s daarop zijn niet
toegestaan. Behalve na tijdige, volledige en juiste informatie, en
vrijwillige instemming van alle potentieel betrokkenen. Functies
waarvoor geen mensen gevonden kunnen worden die zelf of met een
groep aansprakelijkheid kunnen en willen dragen dienen te worden
afgeschaft.
Het idee van een wereldregering moet worden verworpen omdat
het zeer grote onbeheersbare risico’s schept. Een wereldregering zou
de discrepantie tussen menselijke capaciteiten en functievereisten
alleen maar groter maken. Ze zou de problemen niet oplossen maar
vergroten en vereeuwigen. Er zijn geen mensen die voldoende integer
en competent zijn om de huidige staten naar behoren te besturen.
Integere en competente mensen zullen niet ontstaan als een wereldregering wordt gevormd. Een wereldregering is een garantie voor
eeuwigdurende corruptie van de bovenlaag, en repressie van
99,9999% van de wereldbevolking. En talloze bloedige opstanden. Het
enige dat voor wereldvrede kan zorgen is algemeen besef van het feit
(!) dat mensen geen recht hebben elkaar de wet voor te schrijven. Alle
mensen zouden moeten weten en beseffen dat overheden en staten als
de huidige geen van alle legitiem zijn. Dat politici mensen alleen
respecteren als en zolang het ze uitkomt. Ze danken hun macht
uitsluitend aan hun geweldsmonopolie (en arrogantie).
Een staat kan alleen legitiem genoemd worden als hij is gebaseerd
op de communicatieafspraak, en als hij de normen respecteert die
door die afspraak geïmpliceerd worden. Alleen een samenleving die de
communicatieafspraak respecteert, en waarvan de organisatie uitgaat
van werkelijke, zeer beperkte en deels sociaal schadelijke menselijke
capaciteiten, kan voor wereldvrede en werkelijke vooruitgang zorgen.
♦
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95. Samenvatting.
Dit boek is geschreven tegen de achtergrond van een toestand van
de mensenwereld die beoordeeld met de maatstaven van die mensen
zelf een wantoestand genoemd moet worden. Leven en welzijn van
honderden miljoenen mensen, zo niet het voortbestaan van de hele
mensheid, worden bedreigd. De toestand wordt niet open onder ogen
gezien. Niet door “leiders”, niet door media, niet door wetenschapsbeoefenaren, van welk land dan ook. Grote en fundamentele
problemen worden genegeerd. Niets en niemand biedt een
geloofwaardig perspectief op verbetering.
Het boek laat een mensheid zien die een veel te rooskleurig beeld
van zichzelf heeft, en zich niet bewust is van zeer grote beperkingen
van zijn kennis en kunnen. Het laat zien dat de menselijke communicatie gebrekkig en misleidend is, en dat de regelingen die de samenleving en staten vormgeven in strijd zijn met breed door mensen (van
alle tijden) gedeelde normen en waarden. Het is onjuist om te suggereren dat die regelingen alleen maar tekort schieten. Ze zijn zonder
meer ondeugdelijk en ondeugdelijk gegrond. Het is uitgesloten dat ze
niet tot (nieuwe) rampen leiden.
Ook de zogeheten democratische staten huldigen tegenstrijdige
waarden. Enerzijds wederzijds respect en zelfrespect, anderzijds
meerderheidsbesluitvorming door autonome gevolmachtigden.
Doordat het laatste niet of nauwelijks is ingeperkt, worden
opvattingen en belangen van de meeste mensen stelselmatig
genegeerd. Er is in feite geen respect. Met onder andere polarisatie tot
gevolg. En een door de machthebbers gepercipieerde noodzaak van
bedrog en repressie.
Het boek laat daarnaast zien hoe een samenleving georganiseerd
kan worden waarin mensen zichzelf en elkaar daadwerkelijk respecteren. Het laat zien dat het onzin is om te denken dat de huidige
wantoestand onvermijdelijk is. Het boek doet suggesties voor
geleidelijke ontwikkeling naar een vreedzame samenleving van
zichzelf en elkaar respecterende mensen. Of zo'n ontwikkeling op
gang zal komen is zeer de vraag. De mensenwereld heeft zich
eeuwenlang ontwikkeld onder leiding van machthebbers die daar
onvoldoende capaciteiten voor hebben. Bij het regelen van de
samenleving hebben ze functies geschapen waarvoor geen mens de
benodigde capaciteiten heeft. Er is daardoor een diepe kloof ontstaan
tussen hoe het is en hoe het hoort (volgens de genoemde maatstaven).
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Een kloof die in eeuwen is gegroeid kan niet in een paar jaar
gevuld worden. Vanwege de omvang van de wereldbevolking en de
stand van de techniek is correctie niettemin urgent. De combinatie
van grote macht en onvoldoende integriteit en onvoldoende
competentie veroorzaakt immense risico’s.
De diepere oorzaak van de toestand is eigenlijk heel eenvoudig.
Mensen verbeelden zich te veel. Veel te veel. Hun mentale capaciteiten en hun zelfkennis zijn gering, en die van de “leiders” ten
enenmale onvoldoende. Bijna elke bladzijde van dit boek geeft
voorbeelden van gebrek aan menselijke mentale capaciteiten, en van
een overmaat aan verbeelding en pretenties. Het tegelijkertijd
huldigen van wederzijds respect en meerderheidsbesluitvorming, en
het niet beseffen van de strijdigheid daarvan, kunnen worden gezien
als belangrijke manifestaties van tekort schietende menselijke
capaciteiten. Zelfkennis vereist een niet gering minimum aan mentale
capaciteiten. Hoe minder mentale capaciteiten, hoe geringer de
zelfkennis.
Het boek maakt aannemelijk dat de zelfoverschatting van mensen
mede het gevolg is van een soort gezichtsbedrog. Namelijk door wat
gevolgen zijn van communicatie toe te schrijven aan mentale capaciteiten van individuele personen. Niemand realiseert zich, dat wat hij
om zich heen ziet niet het product is van onze tijd en die van onze
ouders, maar van honderdduizenden jaren. Wie menselijke mentale
capaciteiten niet vergelijkt met die van dieren, maar objectieve
maatstaven aanlegt, of menselijke prestaties analyseert zoals in dit
boek is gedaan, ziet snel dat de menselijke mentale capaciteiten niet
veel voorstellen. De prehistorie laat zien dat de mentale capaciteiten
van mensen niet veel groter kunnen zijn dan die van (andere) dieren.
De prehistorie laat namelijk zien dat de huidige wereld niet geleidelijk
door de mens tot stand is gebracht. In de eerste paar honderdduizend
jaar heeft de mens weinig meer weten voort te brengen dan primitieve stenen wapens, en, het belangrijkste, spreektalen. Pas ongeveer
5000 jaar geleden slaagden (enkele, niet alle!) mensen er in om ook
schriftelijk (een beetje) met elkaar te communiceren. De “geweldige
prestaties” die we heden ten dage kunnen waarnemen, zouden zonder
een bruikbaar schrift nooit tot stand zijn gekomen. Het is duidelijk
dat er lichamelijke en mentale capaciteiten nodig zijn om taal en
schrift te ontwikkelen. Maar het is al even duidelijk dat het heden
onmogelijk gezien kan worden als product van grote mentale
capaciteiten. Het is de resultante van zeer beperkte mentale
capaciteiten in combinatie met schriftelijke communicatie. ♦
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96. Besluit.
Geen van de fundamenten van de huidige organisatie van de
samenleving die in dit boek zijn onderzocht kan de toets der kritiek
doorstaan. De huidige staten zijn gefundeerd op drijfzand. Ze zijn
gebouwd door mensen die niet kunnen bouwen. Dat is de negatieve
kant van het boek. De positieve kant is dat het de wereldsituatie
begrijpelijk maakt, en laat zien dat en hoe die verbeterd kan worden.
Het geeft een alternatief.
Samen met Governed by lies verklaart het boek ook hoe het komt
dat er niets wezenlijk verbeterd wordt. Het boek is geschreven omdat
verbreiding van de besproken kennis een voorwaarde lijkt voor
verbetering. Als een groot aantal integere competente mensen actief
gaat ijveren voor verbetering zou dat voldoende kunnen zijn.
Voorlopig zal verbreiding van deze kennis ongetwijfeld met
onbegrensde inzet van belastinggeld worden tegengewerkt. Het boek
laat zien dat media, onderwijs en wetenschap medeplichtig zijn aan
de huidige ondeugdelijke en gevaarlijke situatie. Ze vervullen hun
taken niet naar behoren. Ze dienen niet het algemeen belang, maar
misleiden ten dienste van zichzelf en de gevestigde orde. Ze zullen
proberen het boek dood te zwijgen, en/of het te weerleggen. Koste wat
het kost.
De ervaring leert dat mensen zich gemakkelijk laten bepraten.
(Ken uzelf!). Zelfs los daarvan kunt u critici het best beoordelen aan
de hand van hun daden. Hoe komt het dat er desondanks de vele
zogenaamd geleerde lessen niks wezenlijks is verbeterd? Als ze de
rechtsstaat zo belangrijk vinden (Polen!), hoe komt het dan dat het
archief van de zaak Spijkers nog steeds achter slot en grendel van het
Nationaal Archief ligt, dat de terroristen van het ministerie van
Defensie nog vrij rondlopen, en dat meinedigen zoals Wellink niet
alleen vrij rondlopen maar bovendien regelmatig door media als
deskundigen worden geïnterviewd? Enzovoorts. Laat u niks
wijsmaken; negeer de praatjesmakers. Er zit niks anders op: u moet
het zelf proberen te begrijpen en beoordelen.
Ik zie vooralsnog geen grond voor optimisme. Ik geloof hoe dan
ook pas dat de mensheid op de goede weg is als er midden op het
Binnenhof een levensgroot standbeeld staat voor Fred Spijkers; als er
voor het Europees parlement een standbeeld staat van Paul van
Buitenen (met een omvang die proportioneel is met de omvang van
het gigantische parlementsgebouw), en als de sarcofaag van Napoleon
in het Hôtel des Invalides is vervangen door monumenten voor
Georges Picquart en Emile Zola. ♦
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Di

VA L S E

P R E T E N T I E S

Dit boek laat zien dat mensen zich veel te veel aanmatigen. Het laat zien
dat tal van fundamentele ideeën over de mens en de samenleving onjuist zijn.
Het laat zien dat de prestaties van de mens niet te danken zijn aan intelligentie, maar aan schriftelijke communicatie. Schriftelijke communicatie
maakt het mogelijk om kleine bijdragen te stapelen.
Dat het zo’n bende is in de wereld kan worden verklaard door arrogantie.
Doen alsof je meer kunt dan je werkelijk kunt, en doen alsof je meer rechten
hebt dan anderen, garandeert ellende.
Het boek laat zien dat de samenleving is georganiseerd op basis van
onjuiste veronderstellingen. De organisatie van de samenleving houdt geen
rekening met de beperkingen van de menselijke mentale capaciteiten. Voor
veel van de huidige maatschappelijke functies heeft geen enkel mens de
benodigde capaciteiten.
Zonder dat te beseffen hebben westerse samenlevingen tegenstrijdige
waarden. Enerzijds worden gelijkberechtiging en mensenrechten als fundamenteelste waarden beschouwd. Anderzijds betekent “democratische besluitvorming” in zowel theorie als praktijk dat allerlei minderheden niets te
vertellen hebben.
Het boek schetst alternatieven. Het laat zien hoe de samenleving ingericht
kan worden met daadwerkelijk respect voor breed gedeelde fundamentele
waarden. Het laat zien dat de huidige wantoestand noch onvermijdelijk noch
noodzakelijk is. Het doet voorstellen voor geleidelijke ontwikkeling naar een
samenleving met een grondwet waar mensen mee kunnen instemmen zonder
hun zelfrespect te verliezen. Dat kan nu niet. Bij geen enkel grondwet op
aarde.
De hoofdconclusie is: als de mensheid wil overleven, dan moet arrogantie
plaats maken voor bescheidenheid.

Uitgeverij Rubens

