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Inleiding 

In 1900 verscheen van de hand van graaf Tolstoj een van die zeldza-

me boeken waarin twee morele perspectieven, behorend tot verschil-

lende tijdvakken, naadloos verweven zijn; het oude klinkt nog fris, het 

nieuwe is reeds zelfbewust, alleen een heel grote schrijver speelt zoiets 

klaar. Het boek in kwestie heette Opstanding. Het was Tolstojs laatste 

grote roman, na Oorlog en Vrede en Anna Karenina die hem wereldbe-

roemd hadden gemaakt. In de jaren na hun publicatie had Tolstoj 

tevens een reputatie opgebouwd als ‘wijze man’, hij was begonnen 

met het propageren van een heel eigen versie van het christendom en 

voor velen was de goeroe zelfs belangrijker geworden dan de roman-

schrijver. Die twee zielen in die ene borst gunden elkaar weinig ruim-

te. Tolstoj leed er onder, maar in Opstanding bleken ze ook merk-

waardig goed te kunnen samenwerken. Recensenten wezen weliswaar 

op het feit dat Opstanding achterbleef bij zijn hoofdwerken, maar het 

Russische publiek reageerde ongekend enthousiast, en ook de critici 

zijn het werk sindsdien vriendelijker gaan bejegenen. De goeroe is 

inderdaad in het boek aanwezig – reden voor het aanvankelijke mis-

prijzen – maar de schrijver, de grootmeester, zet alles op zijn plaats, 

dicteert het verloop, en zet aan het denken. 

De intrige van Opstanding, net als de titel, is ouderwets en toont 

de gewetensproblemen van een langzaam verdwijnende samenleving. 

Het is het verhaal van de 27-jarige Katerina, ooit zwanger achtergela-

ten door een edelman, en vervolgens als ongehuwde moeder terecht-

gekomen in de prostitutie. Eenmaal in die branche werkzaam, be-
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schuldigde iemand haar valselijk van moord, en voor straf werd ze 

verbannen naar Siberië. Het was indertijd gebruikelijk om de reis daar 

naartoe te voet af te leggen. Elk jaar vertrokken lange karavanen van 

veroordeelden naar het oosten en velen kwamen daar nooit aan door-

dat de kou, het vocht en het stof van Ruslands wegen hun longen aan-

tastten; zij vonden hun graf ergens onderweg. Het was daarom een 

vorm van vooruitgang dat langzaam maar zeker steeds meer etappes 

per trein werden afgelegd. Dit gebeurde juist in de tijd dat Tolstoj aan 

zijn boek werkte, en hij liet zijn Katerina daarvan al profiteren. 

Katerina wordt met de trein gedeporteerd: als Tolstoj dit punt in 

zijn verhaal heeft bereikt, daagt plotseling een nieuw soort gewetens-

probleem op, een die de traditionele kaders van schuld en boete, van 

misleide meisjes en snode minnaars, verlaat en twintigste-eeuws 

wordt. Het drama begon al eerder op die dag, namelijk toen Katerina, 

samen met haar lotgenoten, vanuit de gevangenis naar het treinstation 

liep, enige kilometers verderop. Het was warm, en de zon scheen fel, 

wat hen hinderde want ze hadden lange tijd opgesloten gezeten in een 

duistere ruimte. 

Die dag verscheen ook weer Nechljoedow ten tonele, de edelman 

die haar ooit had verleid. Hij had Katerina per toeval teruggezien tij-

dens haar proces, en gekweld door wroeging had hij geprobeerd haar 

voor de rechterlijke dwaling te behoeden. Het mocht niet baten. Hij 

besloot daarom haar te helpen waar hij dat kon. Later zou hij haar 

zelfs nog ten huwelijk vragen, maar daar ging zij niet op in. Op deze 

bewuste dag echter waren zijn gedachten bij meer praktische zaken. 

Hij wilde Katerina spreken voor de trein haar meevoerde, en daarom 

reisde hij per koets naar het station. Onderweg hobbelde hij langs de 

gevangenen. Hij schrok van hun verhitte, rood aangelopen gezichten. 

Op een gegeven moment lag een man getroffen door een zonnesteek 

op de grond. Nechljoedow liet hem in de koets plaatsen en reed naar 

een arts, maar nog voor aankomst overleed de man. Ter plekke ver-

nam Nechljoedow dat een andere veroordeelde hetzelfde was overko-
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men en terneergeslagen reisde hij verder. Toen hij dan eindelijk het 

station bereikte, zaten de gevangenen al in de trein. Nechljoedow liep 

langs de wagons vanwaar, als uit een oven, warme lucht, ‘vermengd 

met een benauwde geur van menselijke uitwasemingen’, op zijn ge-

zicht sloeg. Ergens steunde een vrouw in barensnood, bewakers corri-

geerden de aantallen gedeporteerden. Nechljoedow ontdekte de wagon 

waarin Katerina zat en wisselde een paar woorden met haar. Ze vroeg 

om water, want zij en de vrouwen bij haar waren uitermate dorstig. 

Toen klonk het vertreksignaal.
1
 

Nadat de trein in de verte was verdwenen, had Nechljoedow tijd 

om na te denken over wat er was voorgevallen. Hij realiseerde zich dat 

de ongelukkige die door de zonnesteek was getroffen, niet zomaar was 

gestorven. Hij was vermoord: 

Maar niemand weet wie de moordenaar is. (…) Ze hebben hem op 
transport gezet en alle andere gevangenen, op last van Maslenni-
kow. Maslennikow heeft vermoedelijk zijn routine-order gegeven 
(…) en zal zich natuurlijk totaal niet schuldig voelen. De gevange-
nisdokter die de arrestanten heeft gecontroleerd hoeft zich nog veel 
minder schuldig te achten. Hij heeft zijn plicht accuraat vervuld, 
heeft de invaliden apart gehouden en kon totaal niet voorzien dat 
het zo abnormaal warm zou worden (…) De hoofdinspecteur? … 
Maar die heeft alleen maar de order uitgevoerd, op die en die dag 
zo en zoveel gedeporteerden en dwangarbeiders, mannen en vrou-
wen, op transport te stellen. De konvooichef treft ook geen schuld: 
zijn taak was het zo en zoveel mensen in ontvangst te nemen en 
hetzelfde aantal daar en daar af te leveren. (…) Niemand treft 
schuld, maar er zijn mensen vermoord, en door wie? Door deze lie-
den die stuk voor stuk totaal geen schuld hebben aan die overlij-
densgevallen. 

En het zijn geen kwade kerels, deze mannen. ‘Want al deze mensen – 

zowel Maslennikow als de gevangenisdirecteur en de konvooichef – 
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zouden zich immers, als ze geen gevangenisdirecteur, opzichter of 

officier waren, wel twintigmaal bedenken, of het aangaat mensen in 

zo’n hitte en zo’n grote drom op mars te sturen en, als ze zagen dat 

iemand het te kwaad kreeg (…) hem water hebben gegeven, hem heb-

ben laten bekomen en, als er een ongeluk passeerde, medelijden heb-

ben betoond.’ Ze deden dat echter niet, en beletten zelfs anderen dat 

te doen, omdat het niet hun taak was. En Nechljoedow concludeerde: 

als je wilt dat brave mensen de vreselijkste wandaden begaan zonder 

zich schuldig te voelen, moet je ze overtuigen ‘dat er zoiets bestaat als 

een zogenaamde overheidsfunctie, waarbij men mensen kan behande-

len als dode dingen’ en vooral dat ‘die mensen zo in hun ambtelijke 

plicht opgaan dat ze zich individueel volstrekt niet aansprakelijk voe-

len (…)’.
2
 

Veel van wat Tolstoj schreef, komt ons vertrouwd voor. Hoe 

schokkend zijn inzichten ook waren voor zijn tijdgenoten, óns klinken 

ze bekend in de oren. De gedachte dat onze plaats in de samenleving 

allerlei morele consequenties heeft, verrast ons niet langer. We erken-

nen dat; het hoort nu eenmaal bij het leven in een ingewikkelde sa-

menleving waar we op talloze manieren in verbinding staan met men-

sen uit alle rangen en standen, verspreid over de hele wereld – ver-

trouwde kost allemaal. Neem verder de conclusie die Tolstoj zijn per-

sonage Nechljoedow in de mond legt aan het eind van die zinderende 

dag. Is ons die les niet allang in het geweten gegrift door de geschie-

denis van de twintigste eeuw? Dat Nechljoedow zijn inzicht onder 

woorden brengt op een verlaten perron, heeft zelfs een sinistere kant. 

Bijna automatisch rijzen voor ons beelden op van die andere gedepor-

teerden die in veewagons stapten, van bewakers die met krijtjes het aan-

tal gevangenen op de wand krasten. En we weten allang dat de moord 

op deze gedeporteerden vele medeplichtigen kende: treinpersoneel, 

ambtenaren, politieagenten, en misschien zelfs de tallozen die toeke-

ken. Nechljoedows woorden vertellen ons niets nieuws. Interessant, 

zullen we hoogstens zeggen, dat zoiets in 1900 al op papier stond. 
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De moord zoals Tolstoj die beschreef, heeft voor ons dus geen 

geheimen, maar laten we haar toch wat nader bekijken en proberen te 

achterhalen wat haar kenmerken zijn. We zullen zodoende een scher-

per beeld krijgen van het fenomeen dat in dit boek centraal staat. 

Welnu, in de eerste plaats is er het feit dat de schuldigen niet de inten-

tie hadden om iemand kwaad te doen. Zij beschouwden de gewraakte 

handelingen juist als daden zonder morele betekenis. In eigen ogen 

waren zij nette mensen, begiftigd met een geweten, en de meeste tijd-

genoten zouden dat hebben beaamd. En toch, stelde Tolstoj, droegen 

ze schuld aan de ellende; de afwezigheid van een kwade intentie ver-

ontschuldigde hen niet. 

Nu is het principe dat men verantwoordelijk is voor de ongewilde 

consequenties van zijn daden, niet pas een uitvinding van de twintig-

ste eeuw. Het bijbelboek Exodus vertelt al wat er moet gebeuren wan-

neer een gevaarlijke, loslopende stier iemand doodsteekt. De rechter 

mag hier niet toegeeflijk zijn: de eigenaar verdient de doodstraf, want 

hij had moeten denken aan het kwaad dat kon gebeuren. En ook de-

gene die een put graaft en niet afdekt, is aansprakelijk wanneer een 

dier van een ander erin valt.
3
 In deze bijbelse voorbeelden stonden 

oorzaak en gevolg, dader en slachtoffer, nog heel dicht bij elkaar; de 

benadeelde zal vaak een dorpsgenoot van de dader zijn geweest, en de 

nalatigheid kon nog dezelfde dag leiden tot het ongeluk. Maar daarin 

ligt wel het grote onderscheid met de moord bij het treinstation, want 

hier speelde juist het element van afstand een cruciale rol. Daders en 

slachtoffers leefden in verschillende werelden, eerstgenoemden waren 

handhavers van de wet, laatstgenoemden waren overtreders van de 

wet, en zij kwamen elkaar slechts één keer tegen. Meer in het alge-

meen kan men zeggen dat in gevallen als deze, de onbedoelde conse-

quenties neerkomen op het hoofd van mensen waarvan men geogra-

fisch gescheiden is, of die een andere etage bewonen in het maat-

schappelijk bouwwerk, of die, de laatste variant op dit thema, mis-

schien nog geboren moeten worden. Afstand, in geografische, sociale 
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of chronologische zin, vormt dan ook het tweede kenmerk van de 

moord zoals Tolstoj die omschreef. 

Naast de afwezigheid van een kwade wil en de afstand tussen da-

der en slachtoffer, is er nog een derde eigenaardigheid. De ‘onschul-

dige’ daad en het uiteindelijke kwaad zijn namelijk op een bijzondere 

manier met elkaar verbonden. Het kwaad staat aan het eind van een 

lange keten van daden die door tallozen zijn begaan, ieder met zijn 

eigen beperkte doel voor ogen, ieder met zijn eigen, nauw begrensde 

verantwoordelijkheid; het kwaad is de uitkomst van een sociaal proces. 

Misschien moeten we heel erg onze best doen om dat proces inder-

daad te zien, maar het is er, en we kunnen ons er niet vanaf maken 

door onze toevlucht te zoeken bij het toeval of noodlot. Integendeel, 

het verband is causaal, bepaald door een logica die inzichtelijk is. Dat 

maakt het dan ook tot een morele zaak. 

Het gaat dus om het bewustzijn van het feit dat we niet in een 

luchtledig handelen. De sociale werkelijkheid smeedt ogenschijnlijk 

neutrale handelingen soms om tot een kwaad. Wanneer men nu er-

kent dat de betrokkenheid bij dat proces een vorm van schuld impli-

ceert, ook al wil men niemand kwaad doen, ook al bestaat er een grote 

afstand tot het slachtoffer, ook al verrichten tallozen dezelfde hande-

ling of een handeling die er procesmatig mee is verbonden, dan heeft 

men besef van wat ik in dit boek sociale schuld zal noemen. (Vlak na 

de Tweede Wereldoorlog gebruikte men een andere term, namelijk 

‘collectieve schuld’, en eigenlijk bedoelde men daar hetzelfde mee. 

Het nadeel is echter dat het woord ‘collectief’ suggereert dat men 

schuldig is omdat men deel uitmaakt van de gemeenschap waaruit 

een bepaald kwaad is voortgekomen. In dit geval betekende dat: alle 

Duitsers zijn schuldig. Deze conclusie was uiteraard onrechtvaardig: 

men kan niet zelf bepalen in welke gemeenschap men ter wereld 

komt. Het begrip sociale schuld legt de nadruk op een bepaald type 

handeling, namelijk een die deel uitmaakt van een sociaal proces. Niet 

om wat hij is, maar om wat hij gedaan heeft, is een mens schuldig.) 
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Nu we een idee hebben van wat sociaal schuldbesef is, moeten we 

bepalen hoe we dit verschijnsel gaan benaderen. Dat kan bijvoorbeeld 

op een filosofische manier; dan bekijken we hoe zo’n schuld ethisch is 

te funderen. Er is ook een psychologische benadering mogelijk waar-

bij de onderzoeker probeert om de persoonlijkheid te vatten van men-

sen met zo’n schuldbesef. In dit boek echter zal ik de historische weg 

bewandelen. Ik wil in eerste instantie kijken via welke kronkelige we-

gen het sociale schuldbesef tot ons is gekomen, want het was, zo zal 

inmiddels al duidelijk zijn, niet iets van alle tijden. Het heeft een vrij 

redelijk te dateren tijd van ontstaan, en de plek waar dat gebeurde is te 

lokaliseren, al moeten we ervoor waken om al te precies te willen zijn. 

In het eerste deel van het boek staat deze problematiek centraal. 

In het tweede deel verlaat ik het chronologische pad. Op een ge-

geven moment in de geschiedenis was het sociale schuldbesef als het 

ware uitgekristalliseerd. Het was onder woorden gebracht en speelde 

een rol in sociaal activisme: vanuit het besef van een morele verplich-

ting gingen mensen misstanden te lijf. De wijze waarop deze mensen 

het sociale schuldbesef verwoordden, lijkt in hoge mate op de wijze 

waarop wij dat vandaag de dag doen; soms gebruiken wij nog letterlijk 

dezelfde woorden. Van een ontwikkeling is in die zin dan ook nauwe-

lijks meer sprake. Wat echter wel dramatisch is veranderd, is de ver-

spreiding van het idee, en wel in die mate dat bijna iedereen die zich 

aan het begin van de eenentwintigste eeuw interesseert voor sociale 

problemen ermee vertrouwd is. De meest voor de hand liggende vra-

gen zouden dan zijn: hoe heeft die verspreiding plaatsgevonden, en: 

wie waren de grote figuren in dat proces? Ik ben echter tot de conclu-

sie gekomen dat het bijna ondoenlijk is om die verspreiding op die 

manier in kaart te brengen. Maar het lijkt mij ook niet zo vreselijk 

interessant om dat te doen. Veel belangrijker is het om te achterhalen 

wat de achtergrond is geweest van die verspreiding. Hoe komt het dat 

iemand uit de eenentwintigste eeuw begrijpend knikt als hij van socia-

le schuld hoort, terwijl het een zeventiende-eeuwer als wereldvreemd 
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gebrabbel in de oren zou hebben geklonken? Welke brede maatschap-

pelijke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat het idee van een 

sociale schuld nu plausibeler is dan voorheen? En ook: welke zaken 

hebben er omgekeerd voor gezorgd dat we vaak menen dat we eigen-

lijk heel goed af kunnen zonder dat idee. Deze vragen liggen ten 

grondslag aan het tweede deel. 

Een laatste opmerking voor ik met mijn verhaal begin. Terwijl ik 

aan dit boek bezig was, vroegen kennissen met een zekere regelmaat 

waarom ik zo de nadruk legde op het besef van sociale schuld. Het 

woord ‘schuld’ schrikt immers velen af vanwege zijn associaties met 

een kerk die tot voor kort het leven van mensen wilde napluizen tot 

tussen de beddenlakens; waarom dan niet, om deze associatie te ver-

mijden, gesproken van sociale verantwoordelijkheid? Bovendien lijkt 

het spreken over schuld in morele zin contraproductief. Men kan 

mensen beter opwekken het goede te doen, dan hen achtervolgen met 

fouten uit het verleden. Nu zullen er onder de pioniers van het sociale 

schuldbesef zeker mensen zijn geweest die met dat laatste konden 

instemmen. Wanneer zij spraken over schuld, wilden zij zeker niet 

mensen hun zonde inwrijven, maar een morele noodzaak onderstre-

pen. Hun verantwoordelijkheidsbesef was niet ‘pijnloos’, het wist van 

de mogelijkheid van schuld, en daarom moesten zij ook handelen 

zoals ze deden. Mijn reden om het woord ‘schuld’ te gebruiken, is dat 

ik wil voorkomen dat de lezer het thema van dit boek gaat verwarren 

met welwillendheid (want verantwoordelijkheidsbesef dat niet wil we-

ten van schuld is dat, en niets anders). Een boek over de opkomst van 

sociale welwillendheid zou een heel ander boek zijn geworden, met 

andere hoofdrolspelers. Dit boek echter gaat over sociale verantwoor-

delijkheid waarbij de betrokkenen beseffen dat het om iets verplich-

tends gaat, waar het kwaad dat plaatsvindt geen morele keus laat, maar 

een bepaalde reactie eist. Om het onderscheid met de welwillende va-

riant helder te doen uitkomen, gebruik ik daarom het woord ‘schuld’. 
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1. Een eerste aanzet 

Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief ‘, maar hij haat  

zijn broeder of zuster, dan is hij een leugenaar.  

Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit  

gezien heeft, liefhebben als hij de ander,  

die hij wel ziet, niet liefheeft.  

1 Johannes 4, 20 

 

Wie God liefheeft buiten de mens, haat Hem in de mens.  

Anoniem, Tyranipocrit Discovered 

 

Wanneer is iemand voor het eerst gaan beseffen dat hij moreel aan-

sprakelijk was voor een kwaad dat hij ongewild versterkte, ook al von-

den zijn tijdgenoten dat er in die bijdrage niets verkeerds stak? Zoals 

meestal bij dit soort vragen zal het antwoord ons altijd blijven ont-

gaan. Misschien was de eerste een geestelijke in het zestiende-eeuwse 

Spanje, een dominicaan of franciscaan die vol afgrijzen had gezien 

hoe zijn landgenoten bezig waren de bewoners van Amerika af te 

slachten. Of misschien was het een Duitser uit de radicale vleugel van 

de Reformatie, die meende dat hij zich niet kon verschuilen achter 

wereldlijke of kerkelijke leiders maar verantwoordelijk was voor al zijn 

daden. We zullen nooit te weten komen wie echt de eerste was. Bo-

vendien is het niet zo gemakkelijk om aan te geven of een opmerking 

die ogenschijnlijk overeenstemt met onze definitie van sociale schuld, 

daar ook inderdaad van getuigt. Om daarover uitsluitsel te krijgen, 
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2. Enthousiasme 

(…) want eens was u duisternis maar nu  

bent u licht, door uw bestaan in de Heer.  

Ga de weg van de kinderen van het licht.  

Het licht brengt goedheid voort  

en gerechtigheid en waarheid.  

Onderzoek wat de wil van de Heer is.  

Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken  

van de duisternis maar ontmasker die juist.  

Efeziërs 5, 8-11 

 
Na de onthoofding van Charles I wachtten de Engelsen gespannen op 

wat er zou komen, of God hen voor dit vergrijp zou straffen. Maar het 

landsbestuur stortte niet in, het graan bleef groeien, de handel ging 

door. Charles’ negentien-jarige zoon en beoogd troonopvolger deed 

nog enige pogingen om de monarchie te herstellen, maar hij ontving 

bitter weinig steun. Hij zocht zijn toevlucht ten slotte in Frankrijk, 

waar hij het moment verbeidde dat het nieuwe regime aan zijn eigen 

zwakte ten onder ging – hij zou er een tiental jaren op moeten wach-

ten. 

Engeland was nu een republiek, maar het is wel een republiek 

zonder republikeinen genoemd omdat niemand deze uitkomst echt 

gewild had. Zelfs de parlementaire leiders, wier legers jarenlang tegen 

die van de koning hadden gevochten, waren er niet gelukkig mee, en 

er bestond dan ook grote twijfel aan de levensvatbaarheid van het 
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3. Bezinning 

De kinderen sprokkelen hout,  

de vaders stoken het vuur  

en de vrouwen kneden deeg om koeken  

voor de koningin van de hemel te bakken.  

Jeremia 7,18 

 

Het tafereel waarbij Charles II zo hulpvaardig de touwladder vasthield 

voor een quaker, toont de zaken helaas mooier dan ze waren. Want de 

sfeer mocht op dat moment gemoedelijk zijn, en de koning kon wel 

samen met de hertog van York glimlachen om de dwaasheden van 

zijn onderdaan, de dagelijkse realiteit was anders. Ook in de repu-

bliek, die inmiddels ter ziele was gegaan, hadden de quakers een 

moeizame relatie onderhouden met de machthebbers (en we zagen 

dat ze daartoe zelf het nodige hadden bijgedragen). Maar dat was nog 

kinderspel vergeleken bij wat hen nu te wachten stond. De herstelde 

monarchie trad hen tegemoet met onverholen vijandschap. De nieuwe 

machthebbers beschouwden mensen die weigerden om voor hun ko-

ning te vechten en geen deel wilden uitmaken van de door hem gelei-

de kerk, als potentiële verraders. Een beweging van zulke lieden had 

geen bestaansrecht, vonden zij. 

De Engelse magistraten hadden hun trucs om andersdenkenden 

het leven zuur te maken. Ze lieten bijvoorbeeld een quaker oppakken 

om een of andere kleinigheid, en vroegen hem om dan onder ede de 

waarheid te vertellen. Dat weigerde hij gewoonlijk, want volgens de 
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4.  Wachters 

Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet  

die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. 

Jesaja 62,6 

 

Het beeld dat quakers hadden van sociale schuld kunnen we om-

schrijven als ‘positief’, en ik bedoel daarmee dat volgens hen het mo-

rele gevaar was verbonden met het doen van bepaalde zaken. Schuld 

ontstond doordat men bepaalde producten kocht (suiker), bepaalde 

belastingen betaalde (oorlogsbijdragen), bepaalde taken vervulde 

(wachtlopen). De manier waarop Woolman, omgekeerd, zijn ideale 

wereld formuleerde, sprak wat dat betreft boekdelen: het was volgens 

hem een wereld waar mensen vermeden anderen te onderdrukken, 

direct of indirect. De nadruk lag dus op het gevaar van iets wel te doen. 

Maar het sociale schuldbesef heeft zich ook op een andere manier 

ontwikkeld, en ditmaal was de gedachte dat je sociale schuld op je 

laadde door bepaalde zaken juist niet te doen. Deze ontwikkeling vol-

trok zich echter niet in Amerika, en evenmin in het milieu van de 

quakers. Om haar te beschrijven moeten we terug naar de plek waar 

we deze geschiedenis zijn begonnen: Engeland. 

Het ‘negatieve’ schuldbesef is pas op het eind van de achttiende 

eeuw tot wasdom gekomen onder een groep mensen die ik de ‘wach-

ters van de publieke ruimte’ zal noemen, of ook wel: democratische 

wachters. Organisatorisch hadden ze weinig met elkaar gemeen, maar 

zij deelden twee cruciale overtuigingen. Daar was in de eerste plaats 
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5.  Een variant 

Verbroedert U zich met de troon van ongerechtigheid,  

die wetten maakt om misdaden te plegen? 

Psalm 94, 2094 

 

Wachters zijn per definitie mensen die waarschuwen, en het ligt daar-

om voor de hand dat we bij hen vaak beelden van verval aantreffen 

waarmee ze hun boodschap kracht bijzetten. Hun geoefend oog vond 

volop bewijs voor het feit dat de voorvaderen vromer waren, soberder 

leefden en harder werkten. John Wesley zei eens in een preek: ‘In de 

vorige [eeuw] placht het parlement bijeen te komen – hora quinta, ante 
meridiem – om vijf uur in de ochtend! Wat zouden deze Britten den-

ken van de huidige generatie als ze uit hun graf konden kijken?’
95

 

Heel vaak dus kwamen de tijdgenoten er bekaaid vanaf, maar dat was 

niet altijd zo. Diezelfde Wesley stelde bij een andere gelegenheid dat 

het niet aanging om de deugd alleen in het verleden te zoeken: ‘(…) 

welwillendheid en medeleven met alle vormen van menselijk leed zijn 

toegenomen op een (…) ongekende wijze’. En hij staafde dit met de 

opmerking dat er in Londen gedurende de laatste eeuw meer zieken-

huizen en liefdadigheidsinstellingen waren opgericht dan in de voor-

afgaande vijf eeuwen samen.
96

 

Er leek iets ten goede te keren, daarover waren veel Britten het 

wel eens, of ze nou politiek conservatief waren zoals Wesley of voor-

uitstrevend zoals de democratische wachters. In het algemeen meen-

den mensen in de achttiende eeuw dat ze getuigen waren van een 
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6.  De plausibiliteit van een idee 

Achteraf kunnen we zeggen dat de weg waarlangs het sociale schuld-

besef werd doorgegeven van de ene generatie naar de andere, tot in 

onze tijd toe, gemakkelijk had kunnen doodlopen. En we moeten ei-

genlijk spreken van twee wegen, want er waren twee vormen van soci-

ale schuld, geformuleerd door verschillende groepen. Bij de eerste 

vorm laadde men die schuld op zich door het actief doen van bepaalde 

zaken, zoals wachtlopen, oorlogsbelastingen betalen, door slaven ge-

maakte goederen kopen. We kunnen dit een ‘positief’ schuldbesef 

noemen, en het is vooral ontwikkeld door een groep Amerikaanse 

quakers. Bij de tweede vorm ligt het omgekeerd. Hier kwam de schuld 

door passiviteit, door bepaalde zaken juist niet te doen, bijvoorbeeld 

door zijn politieke invloed niet aan te wenden voor de afschaffing van 

de slavenhandel. Dit ‘negatieve’ schuldbesef is een product van de 

democratische wachters in Groot-Brittannië. Eind achttiende eeuw 

waren beide vormen van sociaal schuldbesef volledig uitgekristalli-

seerd en ze vulden elkaar probleemloos aan: na het fiasco van de par-

lementaire campagne om de slavenhandel af te schaffen, ging men 

over op het boycotten van West-Indische suiker. Negatief en positief 

schuldbesef bleken uiteindelijk voort te komen uit een en dezelfde 

morele zorg; het waren de strategische eisen van het moment die be-

paalden welke van de twee de meeste nadruk kreeg. 

Zo rond 1800 echter leek het idee van een sociale schuld plotse-

ling alweer elke overtuigingskracht te hebben verloren. Nauwelijks 

geboren, ging het al ter ziele. Over de doodlopende weg van de Britse 
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7.  De prijs van democratie 

In de tweede helft van de achttiende eeuw gaven quakers op het platte-

land van Pennsylvania elkaar smoezelige pamfletten vol verhalen over 

mensen die in Afrika tot slaaf waren gemaakt. In diezelfde tijd kon 

een Engels tijdschrift met een artikel over de hongersnood in Benga-

len terechtkomen op een mahoniehouten leestafel, wachtend op een 

lid van de leisured classes die het ter hand nam en doorbladerde. Het 

tijdperk van het leesvoer was aangebroken. Drukwerk was te krijgen in 

alle prijsklassen, en meer mensen dan ooit konden lezen. Ze verna-

men zo wat er ver van hun bed gebeurde. Dat was nog nooit eerder 

gebeurd, zeker niet op deze schaal. 

Deze lezende mensheid werd bovendien niet alleen geconfron-

teerd met verhalen uit verre streken, maar bijna dagelijks ook met 

exotische producten. Het is niet toevallig dat de ontwikkeling van het 

sociale schuldbesef plaatsvond in een tijd waarin de Britten thee dron-

ken uit India, gezoet met suiker uit het Caribisch gebied; de tweede 

helft van de achttiende eeuw was de bloeitijd van het handelskapita-

lisme. Uiteraard verklaart dit niet alles. In Nederland was het handels-

kapitalisme al veel eerder opgekomen, maar ons land heeft geen enke-

le bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het sociale schuldbesef. 

Desalniettemin blijft het een feit dat de handel met verre gebieden en 

de kennis van wat zich daar afspeelde, het fundament legden voor een 

sociaal schuldbesef.
137

 Het was de verre blik die de chocola bitter maak-

te. Dit is zo vanzelfsprekend dat ik aan dit verschijnsel verder geen 

aandacht ga besteden. Het is al uitstekend beschreven door andere 
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8.  Onschuldige ideologie 

In een tijd die nog maar kort achter ons ligt, stond het begrip ‘ideolo-

gie’ in een kwade reuk. Ideologie, dat was een breinproduct dat ge-

tuigde van een verwrongen kijk op de werkelijkheid. Mensen die zich 

erdoor lieten leiden, keken naar de wereld op een manier die hen wel 

erg goed uitkwam; hun ideologie rechtvaardigde maar al te gemakke-

lijk hun (superieure) maatschappelijke positie of hun rancune. Of, een 

andere mogelijkheid, de ideologie diende hun zelfgenoegzaamheid 

doordat ze de schuld van wat dan ook bij anderen legde, en de toe-

komst bij henzelf. Het woord ‘ideologie’ had dus een negatieve klank. 

Het kon daarom niet anders of degene die zichzelf een afgewogen kijk 

op de wereld toedichtte, zag ideologie vooral als iets waarmee anderen 

waren behept.  

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw is deze laatdunkend-

heid verdwenen. Als we spreken over ideologie klinkt eerder iets van 

spijt door omdat we aannemen dat ze geen rol meer speelt en omdat 

we een beetje terugverlangen naar vroeger, toen zij de politieke en 

sociale wereld zo overzichtelijk voor ons in kaart bracht. Een ideologie 

immers ontwaarde achter een verwarrende hoeveelheid van sociale 

kwalen een fundamenteel probleem. Wat dat probleem dan was, daar-

over liepen de meningen uiteen. De ene ideologie diagnosticeerde de 

hoofdkwaal als een gebrek aan individuele vrijheid, de ander als het 

privébezit van de productiemiddelen, en een derde als de uitholling 

van de traditionele en religieuze kern van het sociale leven. Maar elk 

van die diagnoses maakte voor wie in haar geloofde, de wereld begrij-
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9.  Medelijden 

De kleine misères van het leven leren ons dat het erkennen van schuld 

vaak verbonden is met medelijden; het is alsof het schuldbesef heime-

lijk in het spoor van het medelijden ons bewustzijn binnenglipt. Hoe 

vaak bijvoorbeeld beseften we pas wat onze woorden aanrichtten – 

onschuldige woorden, terechte woorden – nadat we de pijn van de 

ander zagen? Dit hebben we allemaal al zo vaak ervaren, dat het nau-

welijks vermelding behoeft: tussen medelijden en schuldbesef bestaat 

ongetwijfeld een nauwe band. Veel problematischer echter is de vraag 

of het medelijden dit effect ook heeft op een anoniemer niveau, op het 

niveau van de samenleving. Kan het zijn dat een sociaal schuldbesef 

ontstaat als gevolg van het medelijden dat we soms voelen met de ver-

re, onbekende mens? 

Nu is medelijden iets van alle tijden, van antieken en modernen, 

Grieken en barbaren – met name natuurlijk met mensen uit de eigen 

omgeving, maar ook het medelijden met de vreemdeling lijkt er altijd 

al te zijn geweest (zie bijvoorbeeld de Trojaanse vrouwen van Euripides, 

het bijbelboek Jona en vooral het verhaal van de barmhartige Samari-

taan). In scherp contrast hiermee staat de relatief recente verschijning 

van het sociale schuldbesef. We zouden hieruit de conclusie kunnen 

trekken dat het medelijden op zich geen beslissende rol speelt bij het 

ontstaan van een sociaal schuldbesef; het zal gedurende de afgelopen 

eeuwen zeker aanwezig zijn geweest, maar het waren andere factoren 

die dit besef hebben mogelijk gemaakt. Indien dit klopt, hoeven we er 

verder geen woorden aan vuil te maken. Er is echter ook een andere 
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En wij? 

Hoe plausibel is het idee van sociale schuld aan het begin van de 21ste 

eeuw? Overtuigt het ons, klinkt het ons logisch in de oren, of treft het 

ons als een ingewikkelde constructie die we misschien zo nu en dan 

toepassen op extreme situaties – de Holocaust bijvoorbeeld – maar die 

toch weinig van doen heeft met ons alledaags bestaan? Als we in ge-

dachten nemen hoe vreemd het idee van een sociale schuld was voor 

mensen uit een ver verleden, dan zal ons antwoord luiden dat het nu 

meer plausibel is dan ooit. Nog in de 18de eeuw scheen het de mensen 

een troebel brouwsel toe, met op de spits gedreven rationalisme en 

een forse dosis paniekerig christendom (bovendien een christendom 

van het verkeerde, want ‘sektarische’ soort). Wij daarentegen kunnen 

de gedachtegang uitstekend begrijpen. De route van banale handeling 

naar massaal leed, van onnadenkendheid naar schuld, is niet te lang of 

verwarrend, ons morele kompas bevestigt alle stappen. 

Het is dan ook allesbehalve vreemd dat met een zekere regelmaat 

tekenen van sociaal schuldbesef opduiken in het publieke debat. Rond 

de laatste eeuwwisseling werden we zelfs overspoeld door een golf van 

officiële excuses, en het leek opeens of alle grote rampen uit de ge-

schiedenis bezworen moesten worden en hun schuld vergolden, zo 

niet met daden, dan toch met woorden. Men sprak over de schuld van 

het westen aan de moorddadige kolonisatie van Amerika, die van de 

blanken aan de slavernij, die van de katholieke kerk aan de Inquisitie. 

En in die discussies klonk vaak het besef door dat de gemeenschappen 

waaruit de daders voortkwamen, medeverantwoordelijk waren. Daar-
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