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DE MEESTE MENSEN DEUGEN van Rutger Bregman, bespreking door drs Claude 
Onvlee. 

VoorziPer Ab Gietelink opent de welgevulde bijeenkomst met een 
welkomstwoord voor de oud-rector van “het Erasmus”. Bestuurslid Gijs van 
Aarle refereert aan het overlijden van de grote muzikale vernieuwer Reinbert 
de Leeuw, die we m.n. kennen van zijn unieke interpretaUe van componist Erik 
SaUe. 

Dhr. Onvlee legt eerst uit dat hij een CalvinisUsche opvoeding heeV genoten en 
dat deze zijn visie op het boek van Bregman heeV bepaald. Hij is leraar 
Nederlandse Taal en LePerkunde geworden, die als conrector mede de 
verantwoordelijkheid had voor leerlingen met probleemgedrag. Met een 
leerling die te vaak te laat kwam, met het excuus van harde wind bij het fietsen 
naar school, maakte hij een pedagogische afspraak. De norm werd: alleen als 
de windkracht boven 5 beaufort kwam mocht hij later komen. Kennelijk heeV 
deze grensstelling vanuit de gestrenge CalvinisUsche opvoeding van Dhr. Onvlee 
geholpen; de jongen is later inspecteur onderwijs geworden. Deze 
funcUonarissen zijn bij voorbaat gezond-wantrouwend, maar weten ook de 
regels met souplesse toe te passen. Daarmee ziPen we in het thema van Rutger 
Bregman. 
  
Bij zijn bespreking van DE MEESTE MENSEN DEUGEN, een nieuwe geschiedenis 
van de mens, betoogde hij uitvoerig dat Bregman in de onderbouwing van zijn 
stelling niet overtuigend is en dat hij de zwakheden ervan zal aantonen. Onvlee 
bewondert de sUjl van het boek, de leesbaarheid en m.n. de toepassing van de 
idee van de schrijver in het weergeven van experimenten in wetenschap, zorg 
en onderwijs.    



Het zoeken naar de balans tussen goed en kwaad/deugd en ondeugd, die in het 
werk van Bregman bij herhaling in het posiUeve eindigt, is niet nieuw.  
Dat het boek “een NIEUWE geschiedenis van de mens” bevat acht Dhr. Onvlee 
overdreven. De kennis van goed en kwaad begint al bij het Scheppingsverhaal 
Genesis, waarin de mens niet als zondig wordt neergezet, maar als kenner van 
goed en kwaad. 
Al in de 4e eeuw voor Christus wordt door de Chinese wijsgeer Mencius 
beweerd dat de mens de neiging heeV goed te doen en rechtvaardig te 
handelen. Bij Plato kan de mens door studie kennis verwerven van goed en 
kwaad en ook AugusUnus gelooV niet dat de mens slecht is, want de Schepper 
maakt geen fouten.   

Rutger Bregman komt met zijn definiUeve oplossing: de hybris van “de “nieuwe 
geschieden van de mens”. Eindelijk deugen we als mens…..de mens is van 
nature goed en vriendelijk van aard en wil de wereld beter maken. De homo 
puppy is geboren! In de visie van Bregman dacht zelfs Eichmann  het goede te 
doen door  mee te werken aan het eindpunt van de geschiedenis: het Duitse 
Rijk. Maar de zwakte van de homo puppy is volgens Dhr. Onvlee dat deze tot 
het verkeerde verleid kan worden als dit als het goede wordt voorgesteld. Dan 
maakt het weinig meer uit of de mens goed of slecht is. Hij wijst op de 
theologie van Calvijn volgens welke de mens geneigd is tot alle kwaad en 
onbekwaam tot enig goed. Uit dankbaarheid voor zijn redding door God zal hij 
de goede werken moeten verrichten. Het maakt dus weinig uit welk mensbeeld 
je hebt: het resultaat is hetzelfde. Bovendien bestaat het gevaar dat de 
deugende mens geen inzicht verwerV in zijn tekortkomingen. De deugende 
mens heeV dan geen kennis meer van het on-deugende. Immers: de mens 
deugt toch…., maar dat betekent niet dat de mens geen gebreken meer heeV. 

Bregman onderbouwt zijn uitgangspunt dat de meeste mensen deugen, vooral 
op evoluUonaire gronden. Niet de agressieve mensensoort, maar de 
vriendelijke tot samenwerking bereide homo puppy is de overlever.  
Maar de beschaafde samenwerkende mens is door natuurlijke selecUe, 
zeldandhaving en samen-overleving tegen welke vijand dan ook ontstaan en 
niet door natuurlijke goedheid. Een evoluUebioloog beUtelt de visie als: de 
meeste mensen deugen…..nu Bregman nog. 

In de proloog schrijV  Bregman over het terreurbombardement van Hitler op 
Londen in de Tweede W.O. Een Britse winkelier hing zijn bordje toch weer op: 



“open as usual” werd: “MORE open as usual”. Als de bommen vallen komt het 
goede in de mens naar boven, aldus Bregman.  

Het is waar dat de Engelsen “de dunne beschavingslaag” niet van zich lieten 
afglijden, maar ze lieten ook geen protest zien toen hun leiders tot dezelfde 
acUes overgingen als de tegenstanders. Dat zou pas van “deugen” getuigd 
hebben! Deze gebeurtenis overtuigt niet in deugdzaamheid. 

En we moeten van Bregman vooral niet meer naar het nieuws kijken, omdat het 
niet uit is op goede berichten, maar op sensaUe. Vermijdt het nieuws dus. 
Moeten we dan ook maar niet meer kijken naar films en toneel en geen boeken 
meer lezen? Dagelijks in de kwaliteitspers verschijnen indringende arUkelen. 

Bregman meent dat THE LORD OF THE FLIES, waarin weergeven wordt hoe een 
groep schipbreukelingen alleen maar bezig is met de survival van ieder-voor-
zich, een negaUef mensbeeld heeV opgeroepen. Ongenoemd bleef de 
geschiedenis van de grote samenhorigheid tussen de slachtoffers. Maar, aldus 
Dhr. Onvlee,  je kunt op dit verhaal geen mening baseren over de geschiedenis 
van de mensheid. 

Bregman zet de filosofen J.J. Rousseau en Th. Hobbes tegenover elkaar. Volgens 
Rousseau was de mens van nature kinderlijk goed, maar de beschaving bederV 
hem. Volgens Hobbes was de mens de mens tot wolf. Deze mensbeelden zie je 
door de hele geschiedenis. Volgens Bregman was de oerjager/verzamelaar de 
edele wilde, maar het gaat mis als hij zich gaat vesUgen en de landbouw gaat 
beoefenen. Er komt een hek om zijn eigendom. Zo ook in het land van de 
Eufraat en de Tigris. De landbouw geeV het dagelijkse menu en de boeren 
worden de baas. Er ontstaat een gevecht om eigendom en daarom wordt 
menselijk gedrag door de staat absoluut regel-geleid door geld, schriV, 
rechtspraak en slavernij om de orde te handhaven. Ook dit gaat Dhr. Onvlee te 
ver. Zonder schriV geen Gilgamesh-epos of Homerus. Zonder geld geen handel. 
En juist in die periode neemt de bevolking toe. Hij wijst op HET OERBOEK VAN 
DE MENS van van Schaik en Mitchel, die hierin veel voorzichUger zijn met hun 
uitspraken. De mens kon gevoelsmaUg niet aan zijn bestemming voldoen.   

Maar na alle voortgang van de beschaving kwam Hitler-Duitsland…….voor de 
boekverbrandingen in 1933  was het daar al mis. Een kriUsch-zelfstandig geluid 
van schrijvers als Rilke, Kästner, Zweig, Brecht, Bonhoeffer etc. werd gesmoord 
in de boekverbrandingen. ”Da wo man Bücher verbrennt, verbrennt man die 



Menschheit” schreef Heine. En waar blijV de deugdzame mens? De deugende 
mens is te manipuleren als je hem langdurig en indringend laat geloven in het 
kwade dat collecUef goed bevonden wordt (toegelicht: condiUonering).   

En de experimenten met posiUeve resultaten dan? Noorse gevangenen 
menswaardig behandelen, Jos de Blok’s Buurtzorg-zelfsturende 
verplegingszorgteams (Almelo), de Agoraschool in Roermond met zijn open 
leerplan etc. zijn prachUge methoden. Maar: de onderbouwing van 
deugdzaamheid van de mens is niet sterk. 
Wellicht deugen de meeste mensen. De homo Calvinus wil er wel mee op stap, 
maar met de kriUsche noUe van al te goed is buurman’s gek. 

Na de inleiding hebben meerdere mensen gereageerd. Dhr. Onvlee benadrukte 
de goede ideeën van Bregman. Maar de jongeman schept overspannen 
verwachUngen door de deugd door de gehele cultuurgeschiedenis te weven. De 
oudere relaUverende spreker denkt veelmeer in termen van: doe je best om te 
deugen. De scheidslijn van (on)-deugdzaamheid liep door de gehele discussie. 
Van de natuurlijke mens (Spinoza) tot de 
macht- en geldbeluste. Van: als je je ware zelf toont, alles ook vanzelf gaat tot 
aan de “ondeugende” opmerking dat Bregman In de USA bij de posiUvo-
psychologen zal aanslaan, maar West-Europese psychologen meer oog hebben 
voor de tragische zijde van de mens. 

Uw secretaris voegt toe: of Bregman een wetenschapper is of een evangelist, 
dat zullen we hemzelf moeten vragen. Hij transformeert wel de stelling van 
Jean-Paul Sartre: “de hel, dat zijn de anderen” naar: “de hemel, dat zijn de 
anderen” 

VoorziPer Ab Gietelink sloot af met de opmerking dat hij als oudere vaak 
spontaan hulp krijgt aangeboden. Hij meent dat de wereld deugdzamer is dan 
vroeger. Maar lijdt onder het feit dat de hedendaagse communicaUe de 
ondeugden over de hele wereld uitstort. 
Veel dank aan Dhr. Onvlee en zijn vrouw Marjolein, die hem in alle 
voorbereidingsUjd heeV moeten missen. 

drs Bram Theo Steynis,  
secr. HumanisUsch Verbond NO Ov.  
In overleg met Dhr. Onvlee. 



  

  

         


