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Vooraf 
 
Dit boekje bevat een samenvatting van workshops in het kader van 
de Nacht van de Filosofie, die op 20 april 2013 plaatsvond in 
letterkundig centrum Tresoar te Leeuwarden. 
Het thema van deze Nacht was ‘Schuld en belofte’. 
De workshops bestonden uit ‘taalfilosofische excursies’ in het gebied 
van belofte, schuld, schaamte, boete, straf, wroeging, en dergelijke. 
Ik heb me samen met deelnemers verdiept in historische 
achtergronden van deze begrippen, en verbanden ertussen. 
 
Deze tekst is bedoeld voor deelnemers van de workshops, voor 
mensen die niet in staat waren de workshops bij te wonen, en voor 
andere belangstellenden. 
 
Ik wens u leesplezier en inspiratie! 
 
 
 
     Ron Muijzer 
     Raard, april 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustraties: Liza Csilla Fazekas 
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Muziek: het nummer ‘Guilty’ van zanger/songwriter Randy Newman, 
een lied waarin de hoofdpersoon gekweld wordt door 
schuldgevoelens (en waarschijnlijk een fikse kater). 
 
Yes baby I’ve been drinkin'  Ja lieverd, ik heb gedronken  
And I shouldn't come by I know Ik zou niet langs moeten komen, ik weet het  
But I found myself in trouble  Maar ik zit in de problemen 
And I had nowhere else to go En ik kon nergens anders heen 
 
Got some whisky from the barman Ik kreeg wat whisky van de kroegbaas 
Got some cocaine from a friend En wat cocaïne van een vriend 
I just had to keep on movin'  Ik moest blijven bewegen  
‘Til I was back in your arms again Tot ik weer in jouw armen lag 
 
Guilty baby I'm guilty  Lieverd, ik ben schuldig 
And I'll be guilty for the rest of my life En ik blijf dat de rest van mijn leven 
How come I never do what I'm Hoe komt het toch dat ik nooit doe  

    supposed to do   wat ik hoor te doen 
How come nothin' that I try to do En dat alles wat ik doe verkeerd uitpakt?  

            ever turns out right? 
 
You know you know how it is with  Lieverd, je weet hoe ik in elkaar zit 

              me baby 
You know, I just can't stand myself Je weet dat ik mezelf niet kan uitstaan 
And it takes a whole lot of medicine En ik heb heel veel geneesmiddel nodig 
For me to pretend that I'm somebody Om te kunnen doen alsof ik een ander ben 

      else 

 
We zijn de bijeenkomsten begonnen met een een uitvoering van 
Mathilde Santing (van de cd ‘Texas girl and pretty boy’ uit 1993), en 
hebben de workshops afgesloten met hetzelfde lied, gezongen door 
Randy Newman (van de lp ‘Good old boys’ uit 1973).    
 
 
 
 
 



3 
 

Inleiding 
 
Sinds mijn middelbareschooltijd verwonder ik me over de 
complexiteit van communicatie tussen culturen. 
Ik heb er mijn vakgebied van gemaakt.  
Op dit moment bestaan verschillende culturen op de aarde, met 
verschillende talen, verschillende woordenboeken, verschillende 
N&W, verschillende tradities, etc. 
In het dagelijks leven gaan mensen ervan uit dat je in het contact met 
buitenlanders kunt communiceren door het woordenboek open te 
slaan, of verbinding te maken met een satelliet, en het ene woord 
met het andere te vertalen. Eenieder die wel eens gebruik maakt van 
Google-translate weet dat dit op een bepaald, oppervlakkig en 
pragmatisch, niveau aardig lukt. Maar er is vaak meer aan de hand, 
veel meer. Onder die oppervlakte zit een geschiedenis. ‘Taal is 
gestolde geschiedenis’, stelde taalwetenschapper Flip Droste. Alle 
historische lagen die geleid hebben tot een woord dat we nu 
gebruiken kun je ook beschouwen als culturen. En in snel 
veranderende samenlevingen als de onze is het verschil tussen 
generaties even groot als, zo niet groter dan, tussen verschillende 
culturen.  
 
Een voorbeeld: 
Ons woord ‘vertalen’ is afgeleid van ‘tellen’, ooit een magische 
handeling, die alleen door sjamanen mocht worden verricht. Een 
‘vertaler/tolk’ heet in romaanse talen een ‘interprète’ of 
‘interpreter’. Deze woorden zijn afgeleid van het Latijnse werkwoord 
‘interpretare’ dat ‘samen een prijs vaststellen’ betekent. Ons woord 
‘prijs’ komt voort uit het Latijnse woord ‘pretium’, en dat woord 
hebben de Romeinen weer geleend dan de Grieken: προτι [proti] 
werd gebruikt in de ruilhandel: ‘iets voor iets’. ‘Interpreteren’ is dus 
afkomstig uit de wereld van de directe ruil. 
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Over ‘belofte’ 
 
Een ander voorbeeld: het woord ‘liefhebben’. Germaanse woorden 
als ‘liefde’, Liebe’, ‘love’ kun je vertalen met Romaanse, als ‘amare’ of 
‘aimer’. 
Maar Romaanse woorden om dergelijke relaties aan te duiden 
hebben een totaal andere achtergrond dan Germaanse. Een woord 
als ‘amare’ is afgeleid van de relatie van een kind met de voedende 
moederborst, in vrijwel alle talen de ‘mama’ (een klanknabootsing 
van de mummelende, sabbelende baby). 
Woorden als ‘liefde’, ‘lijf’, ‘leven’, ‘loven’ verwijzen naar de stam, het 
familieverband dat gedurende vrijwel de gehele geschiedenis van de 
mensheid de basis vormde van de ontwikkeling van taal, denken en 
zelfbewustzijn.    
‘Liefhebben’ is dus gekoppeld aan een soort sociaal contract, en 
‘amare’ aan warmte en voeding, net als ons woord ‘beminnen’, 
afgeleid van de ‘min’, een in te huren voedster, een soort ‘lease-
moeder’ uit de tijd dat kolfapparaten, ijskasten en Nutricia nog niet 
bestonden.  
En wie houdt van meer dan melk noemen wij ook nu nog ‘minnaar’. 
 
Gedurende veruit het grootste deel van het bestaan van de mensheid 
was de stam het centrum van leven en denken van een individu. Een 
individu dat onafhankelijk zijn weg kiest bestond nog niet; een ‘ik’ 
zonder stam was niet denkbaar, en zonder de bescherming van de 
stam was je snel dood. 
De nomadische stam vormt de achtergrond / het fundament van  ons 
moderne bestaan, van onze fysiologie, ons denken, onze relaties en 
onze taal. 
Veel woorden die we gebruiken in het dagelijks leven verwijzen naar 
het stamverband en naar regels en rituelen die in die stam gangbaar 
waren.  
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Een stam bestond over het algemeen uit rond de 50 leden, meest 
familie in de zin van biologisch verwant. Slechts af en toe kwam er 
wat ‘vreemd bloed’ in de groep. Normaliter werd je in de stam 
geboren en ging je er dood. 
Elke stam ontwikkelde zijn eigen taal. Contact tussen stammen was 
zeldzaam, en als er contact was werden er vooral speren, pijlen en 
bijlen uitgewisseld, geen grammaticale constructies. 
Pas toen de menselijke soort succesvoller werd en er meer mensen 
op de aardbol rondliepen kwamen stammen elkaar vaker tegen en 
ontstonden gemeenschappelijke talen, mengsels van elementen uit 
stamtalen.  
Dat mengen van talen gaat ook in onze tijd nog steeds door. Ik doe er 
als taaltrainer voor buitenlanders actief aan mee. 
Enig speurwerk geeft soms meer inzicht in de geschiedenis van een 
woord, en soms leidt dat tot meer en dieper inzicht in de betekenis 
ervan. 
 
Het ‘oerwoord’ waar ons woord ‘belofte’ van is afgeleid, ‘leb’, komt 
uit een van die oude mengtalen. Het verwijst naar het stamverband, 
naar het besef dat je er leeft, naar je lijfelijk verbonden voelen, naar 
liefde. Leven kun je dan zien als de kring waarbinnen je bestaan zich 
afspeelt. Buiten die kring is geen sprake van leven en liefde. Ook in 
onze tijd komt het nog regelmatig voor dat leden van een andere 
stam of groep niet beschouwd worden als menselijk, onderdeel van 
het eigen leven. Ons woord ‘geloven’ geeft de kern van ‘leb‘ nog 
goed weer: wat je niet gelooft past niet in je leven; het bevindt zich 
buiten de grens ervan.  
Moderne woorden als ‘leven’, ‘liefde’, ‘love’, ‘lijf’, ‘geloven’, ‘beloven’ 
zijn dus aan elkaar verwant; ze komen voort uit eenzelfde voorouder, 
eenzelfde principe van verbondenheid, samenhang.   
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Ergens in een grijs verleden gingen mensen taal gebruiken, en het ligt 
voor de hand dat mensen dat deden omdat het voordelen had. 

- Door taal kun je dingen en situaties oproepen die niet 
actueel aanwezig zijn. Daardoor kun je een activiteit, zoals de 
jacht, voorbereiden, en achteraf evalueren. 

- Je kunt d.m.v. taal de werkelijkheid manipuleren: je kunt 
reizen door de tijd (verleden, heden, toekomst) en van reëel 
naar wenselijk, van beleefd naar grof, van autoritair naar 
onderdanig, van mogelijk naar verboden, etc. 

- Kennisoverdracht zonder de noodzaak van een actueel 
voorbeeld maakt leren effectiever. 

De wereld van onze voorouders was woest en gevaarlijk, en je leefde 
maar kort. Mensen hadden geen tijd voor spelletjes. Taal werd alleen 
gebruikt waar taal nodig was. Wat vanzelf spreekt en waar geen 
woorden voor zijn vallen buiten het bereik van taal. 
Een woord als ‘belofte’ is ontwikkeld en werd alleen gebruikt vanuit 
een bepaalde noodzaak. Het woord verwijst naar een contract met 
de stam. Zo’n woord heeft alleen zin wanneer dat contract ook niet 
kan gebeuren, wanneer een individu of subgroep er voor kan kiezen 
zich te onttrekken aan het stamverband. 
Een analogie: onze zwart-wittelevisie ontstond pas toen de 
kleurentelevisie werd uitgevonden; daarvoor was er slechts ‘de 
televisie’. 
 
Langzaam leerden mensen om zich beter te verdedigen, zich beter te 
organiseren en zich beter te voeden. Er kwamen meer mensen op de 
wereld, en de gemiddelde levensverwachting steeg. Mensen gingen 
zich vestigen op een plaats, gewassen verbouwen en dieren houden. 
Er ontstond bezit en handel. Stamverbanden werden losser. Wat in 
de stam vanzelf sprak werd in die minder hechte samenlevings-
verbanden onderwerp van discussie. Om het leven in goede banen te 
leiden werden regels bedacht.  
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Over ‘schuld’ 
 
Deelnemers van de workshops kregen de volgende opdracht:   
Zoek in je geheugen naar een moment waarop je je schuldig voelde. 
Selecteer daarna een moment waarop je je schaamde. 
Wat is voor jou het verschil is tussen ‘je schuldig voelen’ en ‘je 
schamen’? 
 
Reacties: 
 
Je voelt je schuldig wanneer je iets zou moeten doen, maar je hebt dat niet gedaan. 
Bij schaamte zou je iets niet moeten doen, maar je hebt dat wel gedaan. 
 
Schuld: Je bent ontrouw aan God. 
Schaamte: Toen het er echt op aan kwam was je tegen beter weten niet trouw. 
 
Schuld is nalatigheid: niet doen wat je volgens jezelf had moeten doen. Schaamte 
heeft te maken met een plaatsgevonden actie in aanwezigheid van anderen, leidend 
tot een schaamtegevoel. 
 
Schuld: Onomkeerbare actie, spijt. Het niet nakomen van een afspraak. Niet voldoen 
aan de verwachtingen van anderen. Je hebt iets misdaan, moet het goed maken, en 
het ligt in je vermogen om dit te doen. 
Schaamte: Een gevoel dat iemand kan overkomen. Een lichamelijke gewaarwording. 
Iets onprettigs waar ik niets aan kan doen. Iets met stelligheid beweerd hebben wat 
later onjuist blijkt te zijn. Je wordt door anderen gediskwalificeerd,en de oorzaak ligt 
bij jezelf.  
 
Schuld voelt dieper, over schaamte groei je snel heen. 
 
Bij schuld is sprake van een slachtoffer, bij schaamte niet.  
 
Schuld staat wat verder weg van je innerlijke gevoel. Schaamte is heel persoonlijk.  

 
Je kunt iets of iemand buiten je schuld geven, ‘beschuldigen’. 
Beschamen kun je alleen vertrouwen. 
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Schaamte ervaar je vanuit jezelf richting buitenwereld. Je kunt je schuldig voelen 
door de consequentie van je gedrag voor de ander. Schaamte betreft alleen jezelf.  
 
Schuld is ethisch; je weet zelf dat je iets gedaan of juist niet gedaan hebt. Bij 
schaamte is je imago in het geding; je keurt iets van jezelf af, of denkt dat anderen 
dat doen. Schaamte hoeft niet ethisch te zijn. 
Er bestaat wel plaatsvervangende schaamte, maar geen plaatsvervangende schuld.  

 
In het lied van Randy Newman, waarmee we begonnen, wordt voor 
de aanduiding van het schuldgevoel het woord ‘guilty’ gebruikt. 
‘Guilt/yield’ is afgeleid van het Oud-Engelse ‘gieldan’ en Proto-
Germaanse ‘geldanan’. Deze woorden zijn in het huidige Nederlands 
terechtgekomen als ‘gelden’ (in de betekenis van ‘een geldig 
paspoort’) en ‘geld’ (betaalmiddel). 
Dergelijke woorden zijn gekoppeld aan een betalingssysteem.  

- jij hebt iets voor mij gedaan en nu moet ik iets vergelijkbaars 
terugdoen 

- ik heb iets van jou geleend, en dat moet ik teruggeven 
In situaties als deze is al sprake van ‘mijn en dijn’ en individueel 
belang, maar er moet een tijd geweest zijn, verder terug in de 
geschiedenis, waarin de stam nog één organisch geheel vormde en 
nog geen sprake was van onderscheid. En waar nog geen sprake van 
is zijn geen woorden voor. 
 
Ook ons woord ‘schuld’ is zo’n betalingsbegrip. Oorspronkelijk werd 
het gebruikt voor het aanduiden van afspraken over het terugbetalen 
van een lening. Afspraken maak je voor de toekomst. ‘Schuld’ is een 
afgeleide van het werkwoord ‘zullen’.  
 
Een modern Frans woord voor schuld, ‘dette’ is, net als het Spaanse 
woord met dezelfde betekenis, ‘deuda’, afgeleid van het Latijnse 
‘debitus’ (van ‘de-habitare’ = iets hebben van iemand).   
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Sinds de uitvinding van geld, pakweg 2500 jaar geleden, worden deze 
woorden vooral geassocieerd met abstracte ruilmiddelen in een 
geldeconomie. In feite is dat een vergelijking, een metafoor: 
woorden uit de ene situatie worden gebruikt om een andere situatie 
te verduidelijken.  
Oorspronkelijk werden deze woorden gebruikt voor het aanduidelijk 
van concrete situaties waarin sprake was van directe ruil, niet voor 
geldtransacties, en ook niet voor gevoelens.  
 
Andere woorden voor ‘schuld’ hebben vooral betrekking op 
systemen van strafrecht.  
In feite is strafrecht ook een vorm van betalen: je hebt iets fout 
gedaan, je hebt stamregels overtreden, en daardoor heb je schuld 
opgebouwd. Die schuld kun je opheffen (als op een weegschaal) door 

- geld (een boete) 
- tijd (gevangenisstraf) 
- pijn (lijfstraffen) 
- je leven (de doodstraf) 

Wij kennen het Griekse woord voor wraak, ποινη ([poinè], van het 
werkwoord ποιειν [poiein] = doen, maken) via het Latijnse ‘poena’ en 
het Franse ‘peine’ als lichamelijke of psychische pijn. 
 
Je ziet soms op Franse ‘verboden toegang’-bordjes staan: à peine 
d’amende (bij overtreding krijg je een boete). Opmerkelijk is dat het 
oorspronkelijke Latijnse werkwoord ‘emendare’ vooral ‘verbeteren, 
repareren’ betekende. Het Engelse ‘to mend’ heeft deze betekenis 
nog steeds. In het Frans is een ‘mendiant’ een bedelaar, onderdeel 
van een heel ander betalingssysteem, waarin je door goed te doen je 
eigen schulden afkoopt. 
Je kunt zo’n mededeling op een Frans bord dus interpreteren als ‘de 
kans bestaat dat men mij een boete geeft ter verbetering van mijn 
gedrag’.   
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Ons Oud-Germaanse woord ‘boete’ heeft een vergelijkbare 
betekenis; het is verwant aan woorden als ‘beter’ en ‘baten’. 
 
Diverse woorden die in moderne talen gebruikt worden zijn het 
resultaat van de bekeringsdrang van  religieuzen, met name in de 
Middeleeuwen. Zij maakten bij het uitleggen/vertalen van 
Griekse/Latijnse begrippen uit de Bijbel gebruik van woorden uit de 
talen van te bekeren heidenen (= bewoners van ruw land, ‘heide’). 
Zo werd het Latijnse ‘conscientia’ in onze taal ‘geweten’. ‘Peccatum’ 
(fout, vergrijp) werd ‘zonde’ (een tegenwoordig deelwoord van ‘zijn’), 
en voor ‘pudentia’ (schaamte – in het Latijn oorspronkelijk 
‘terugslaan’) werd een Oud-Scandinavisch woord gebruikt dat 
waarschijnlijk te maken had met het bedekken van lichaamsdelen. 
 
Sommige woorden verwijzen naar emoties, zoals ‘honte’ het Franse 
woord voor schaamte (van het Griekse αυω [auoo] = water putten). 
‘De schaamte voorbij’ is in het Frans: avoir toute honte bue – in het 
Frans is schaamte dus vloeibaar, want ‘bu’ is het voltooid deelwoord 
van ‘boire’, drinken). Schaamte kan ook rood zijn: het Latijnse ‘rubeo’ 
en Franse ‘rougir’ betekenen ‘blozen’. 
‘Regret’ (spijt) is afgeleid van het Oud-Scandinavische ‘grâta’ (huilen). 
En het Franse ‘blâmer’ en het Engelse ‘to blame’ houden verband 
met het Griekse βλασφημια [blasfèmia] (= de boosheid van de goden 
afroepen) en het Spaanse ‘lastimar’ (= huilen, in de problemen 
zitten). 
 
Ons woord ‘spijt’ is van oorsprong Latijn en verwijst naar 
omgangsvormen: ‘despectus’ (van ‘despicere’ = letterlijk: neerkijken) 
betekent ‘minachting’, en is in feite het tegenovergestelde van 
‘respectus’. 
 
In Keltische/Oud-Germaanse stammen werden systemen ontwikkeld 
die wij nog steeds gebruiken, bijvoorbeeld een oorlog uitvechten in 
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de vorm van een wedstrijd (dat spaart levens), en het systeem van 
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. 
 
Het basismodel voor een rechtszaak, het bepalen en bevestigen van 
de regels binnen een gemeenschap, is al duizenden jaren hetzelfde: 
Je wordt door de gemeenschap aangesproken, soms in de persoon 
van een rechter. 
Eerst wordt bekeken of je ‘aansprakelijk’ bent. 
Het kan zijn dat sprake is van ‘overmacht’: dan zijn medicijnen, een 
medisch probleem, of een boze geest verantwoordelijk voor je 
gedrag. 
Het bepalen of je ‘toerekeningsvatbaar’ bent valt soms niet mee:  

- werd de verliefde puber gestuurd door hormomen? 
- was sprake van verwijtbare (‘wijten’ hangt samen met 

‘weten’) dronkenschap, of heeft een onverlaat stiekem een 
drug in het drankje gedaan 

- wat is het effect van vermoeidheid of verdriet op 
aansprakelijkheid? 

- de opera ‘La sonnambula’ van Bellini behandelt de tragiek 
van een dame die slaapwandelt, maar aansprakelijk wordt 
gesteld voor haar gedrag 

Verantwoordelijkheid vooronderstelt keuzevrijheid. 
 
Wanneer sprake is van schuld (Latijn: culpa) word je schuldig 
verklaard (Frans: coupable). 
‘Culpa’ en ‘coupable’ zijn afgeleid van het Griekse κολαπτω 
[kolaptoo] (= slaan). De beul geeft de schuldige met een κολαπτηρ 
([kolapter] = beitel) de doodslag. Het Latijnse woord ‘cudo’ verwijst 
naar dezelfde situatie. Dit woord werd later gebruikt om de hele 
rechtszaak, en de oorzaak van de situatie aan te duiden: de ‘causa’. 
Hieruit is later het Franse werkwoord ‘accuser’ (= beschuldigen) 
voortgekomen.  
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Vragen aan deelnemers: Ga in gedachten even terug naar het 
moment waarop je je schuldig voelde. 
Was je aansprakelijk? En heb je je schuld afbetaald? 
 
Schuld kun je / moet je afbetalen. Betalen vraagt een controle-
systeem. (Een kort uitstapje i.v.m. de achtergrond van het woord 
‘controle’. Vroeger werd de boekhouding van een wat groter bedrijf 
vaak genoteerd op een rol en werd een tweede register bijgehouden 
als ‘back-up’ of dubbelcheck: de contra-rol.) Zo’n systeem kost veel 
tijd en energie, soms te veel. En het blijft fraudegevoelig. Toen 
stammen groter werden en de eerste nederzettingen ontstonden, 
waarin verschillende stammen samen gingen wonen, werd gesleuteld 
aan het efficiënter en effectiever maken van controlesystemen. In 
onze tijd zijn we daar nog volop mee bezig: lees de krant! 
Een manier om controle efficiënter te maken is de te controleren 
persoon zichzelf te laten controleren door het controlesysteem 
binnen de persoon zelf te installeren, door het te internaliseren. Je 
hebt dan geen politieagent meer nodig; de agent zit in het hoofd van 
de chauffeur, die midden in de nacht op een verlaten verkeersplein 
staat te wachten tot het stoplicht op groen springt. 
De 19e eeuwse filosoof Arthur Schopenhauer (de Maarten van 
Rossem van zijn tijd) kwalificeerde schuld, spijt en schaamte als 
‘zinloze emoties’; ze kosten het individu massa’s energie, en leveren 
niets op. Hij zag m.i. de sociale werking van dergelijke emoties over 
het hoofd, de werking die collega-filosoof Arnold Cornelis ruim 
honderd jaar later ‘de stabiliteitslaag in de cultuur’ noemde. Emoties 
als schaamte fungeren als sociale regelsystemen.  
 
In grotere stamverbanden en nederzettingen werden pakketten 
regels ontwikkeld over normen en waarden (wat belangrijk is en wat 
je dus moet doen). Het doorgeven van die pakketten aan volgende 
generaties noemen we opvoeding, en wat constant is in wat 
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overgedragen wordt noemen we cultuur (van ‘cultivare’ = planten 
laten groeien). 
Toen mensen zo oud werden dat leefgemeenschappen van drie 
generaties ontstonden hadden grootouders tijd om de 
opvoeding/scholing van kleinkinderen ter hand te nemen en kwam 
culturele ontwikkeling in een stroomversnelling. 
 
In opvoeding werden/worden controlesystemen geïnternaliseerd om 
gewenst gedrag te genereren; dat ontlast de opvoeder. 
Vervelende gevoelens zorgen er voor dat je zelf je eigen gedrag 
corrigeert. Wij noemen dit ‘geweten’. 
Om het internaliseringsproces te versterken werd (en wordt nog 
steeds) het openlijk tonen van verdriet en schaamte vanwege het 
eigen gedrag beloond: wanneer een misdadiger berouw toont krijgt 
hij of zij vaak strafvermindering. 
  
Een schuld kun je afbetalen, en over de aard en grootte van de 
afbetaling kun je onderhandelen. 
Een voorbeeld: 
Wanneer je de verjaardag van je partner vergeet kun je de 
opgebouwde schuld proberen af te kopen met een bos bloemen, 
maar bij het in de prak rijden van een geleende auto is deze 
vergoeding waarschijnlijk niet voldoende. 
Soms lukt het niet om een schuld te vergoeden, en dan blijf je er mee 
zitten, maar het loont de moeite om in ieder geval te proberen om te 
betalen; als het lukt ben je er van af. 
 
Vraag:  
Schuld kun je afbetalen. 
Wat doe je met schaamte? 
 
Reacties wijzen unaniem in de richting van ‘doorleven’, ‘wachten tot 
het slijt’, ‘over je heen laten komen’. 
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Crisis 
 
In de oorspronkelijk, kleine stam/familie vallen individueel belang en 
groepsbelang samen. Hier spreekt vrijwel alles vanzelf.  
In grotere leefverbanden dan een stam of kleine nederzetting groeit 
de afstand tussen individu en groep, en tussen subgroep en totaal. 
Hier zijn regels en controle nodig om het samenleven in goede banen 
te leiden. 
Wij bevinden ons in tijden van crisis (van het Griekse κρινω [krinoo] = 
onderscheid maken), in de overgang naar nog grotere verbanden: 

- mondiaal (van het Latijnse ‘mundus’) 
- kosmisch (het terrein van de kosmopoliet – van het Griekse 

κοσμος [kosmos]) 
Oorspronkelijk  betekenden beide woorden hetzelfde: ordening, 
versiering (‘je uiterlijk in orde brengen’ – vandaar: ‘cosmetica’), maar 
in onze tijd is ‘kosmos’ via ‘sterrenhemel’ ook ‘universum’ gaan 
betekenen. 
In deze grotere verbanden gelden/werken bestaande regels soms 
niet meer. 
Gevoelens van schuld raken los van sociale realiteiten.  

- Schulden leveren niet meer automatisch schuldgevoel op. 
- Schaamteloos handelen zorgt er voor dat economie geen 

relatie meer heeft met een ‘oikos’ (= het huishouden van een 
hereboer, een ‘pater familias’). 

- Het wordt steeds moeilijker om verbanden te leggen tussen 
individuele en sociale ontplooiing. 

Mensen hebben steeds meer macht (= er is steeds meer mogelijk), 
maar lijken steeds minder weerbaar (weer = omheining van de stam). 
 
Veel van de gevoelens/emoties die in deze Nacht van de Filosofie aan 
de orde komen hebben een functie in het bijeenhouden van sociale 
verbanden. Een boeiend mechanisme in dit kader vind ik wat wordt 
aangeduid met het wat ouderwetse woord ‘wroeging’. 
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Wroeging ligt in het gebied van  
- berouw 
- spijt 
- verwijt (als schuld voorhouden, zodat je niet meer kan 

zeggen dat je het niet weet) 
Van Dale omschrijft wroeging met het prachtige woord 
‘gewetensknaging’, en definieert het als ‘zelfverwijt, met de 
bedoeling om het goed te maken’. 
Ons woord ‘wroeging’ is samengesteld uit twee Oud-Germaanse 
woorden: 

- weer (de omheining waarbinnen de stam woont – wij 
gebruiken nog ‘je verweren’) 

- rog – twist, ruzie (het Engelse woord ‘rogue’ betekent 
‘weigerend paard, landloper, vagebond’) 

Je probeert iets dat je gedaan hebt, of wilt doen, binnen de 
leefwereld van de stam te krijgen en iets stribbelt tegen. Het gevoel 
dat dan ontstaat is onprettig, soms zelfs pijnlijk. De Franse vertaling 
van wroeging is ‘remords’: je hebt iets gedaan en dat ‘bijt terug’.  
Het geweten knaagt.  
 
Zoals bewoners van de eerste nederzettingen losraakten van de stam 
raken wij los van burgerlijke leefverbanden. We hebben nog geen 
woorden bedacht om nieuwe verbanden en nieuwe verschijnselen te 
benoemen, en moderne pogingen om individuele daden en plannen 
in overeenstemming te brengen met normen en waarden van 
leefgemeenschappen die groter zijn dan stam of nederzetting. 
Actuele vragen zijn: Hoe moet je je gedragen op het internet? Wat is 
correct gedrag op de mondiale markt? Hoe dient een kosmopoliet 
zich te gedragen? 
Het is de vraag of oude antwoorden bruikbaar zijn voor nieuwe, niet 
eerder voorgekomen situaties. En metaforen als ‘snelweg’, ‘vriend’, 
of ‘ik ga naar …’ kunnen verduidelijken, maar ook verwarren. 
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Een vraag aan deelnemers: 
Als het oude/ouderwetse woord ‘wroeging’ is, hoe noem je dit 
gevoel/mechanisme dan in onze moderne, kosmopolitische tijd? 
Wie weet een beter, moderner woord? 
 
Reacties: 
 
Wroeging is het wegstoppen van een onduidelijk schuldgevoel, misschien omdat je te 
laf bent om het echt te willen zien, bang bent voor de gevolgen ervan. 
 
Voorstel voor een moderner woord: groggy (een afgeleide van ‘rog’). 
 
‘Wroegaat’ is de tegenwoordige tijd van ‘wroeging’. 
 
Een moderne aanduiding van een gevoel van wroeging is ‘het zit me niet lekker’.  

 
Ter afsluiting een gedachte om over na te denken: 
Wanneer alles vooraf bepaald is, gepredestineerd, is er van 
keuzevrijheid geen sprake en wordt ‘schuld’ een absurd concept.  
Wat gebeurt er wanneer alles toeval is, en je vermeende invloed 
slechts een illusie blijkt? 
Een citaat uit het boek ‘Nachttrein naar Lissabon’ van Pascal Mercier 
(een pseudoniem van de filosoof Peter Bieri): 
 
Als we hebben ingezien dat het ondanks alle inspanning toch een kwestie van  
puur geluk is of iets ons lukt of niet, als we dus hebben ingezien dat we met alles  
wat we doen en beleven, drijfzand zijn voor onszelf: wat gebeurt er dan met al die 
vertrouwde en veelgeprezen gevoelens als trots, wroeging en schaamte? 
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Van je onschuld kun je maar één keer afscheid nemen. 
     Freek de Jonge (2013) 
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