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Nederland	op	doorbreken;	een	vernieuwend	
perspectief	voor	een	land	in	crisis,	evolutionaire	
ontwikkeling	van	de	Nederlandse	samenleving	van	
Wilbert	van	Leijden	en	Paul	Zuiker	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
Het	proces	en	de	begrippen	
Het	menselijk	lichaam,	het	menselijk	bewustzijn	en	de	menselijke	samenleving	hangen	met	elkaar	
samen	en	de	overeenkomst	is	ook	dat	ze	zich	sprongsgewijs	ontwikkelen	als	de	leefomstandigheden	
veranderen	en	een	nieuw	wereldbeeld	ontstaat.	Graves	noemt	deze	ingrijpende	veranderingen		
verticale	veranderingen.	Daarnaast	is	sprake	van	grote	en	kleine	aanpassingen	die	de	mens	vanuit	het	
inmiddels	geactiveerde	wereldbeeld	tot	stand	kan	brengen.	Dit	zijn	de	horizontale	aanpassingen.		
Dat	komt	enigszins	overeen	met	de	leer-	en	verandertheorieën	die	spreken	over	1e	,	2e,	3e	en	volgens	
ons	ook	4e	orde	leren:	van	What	via	How	naar	Why,	ofwel	van	verbeteren,	naar	vernieuwen	naar	
veranderen.	In	de	ontwikkeling	van	de	mensheid	ziet	Graves	dat	er	een	aantal	stappen	worden	gezet,	
die	noemt	hij	bestaansniveaus.	Bij	een	nieuw	bestaansniveau	verdwijnen	de	andere	naar	de	
achtergrond,	maar	nooit	helemaal	uit	beeld.	De	eerdere	niveaus	vormen	juist	het	fundament	onder	
het	nieuwe	niveau.	Zodra	de	leefomstandigheden	zich	wijzigen,	kunnen	die	oude	bestaansniveaus	
weer	naar	voren	komen.	Nadat	de	mens	anders	is	gaan	denken,	richt	hij	zijn	samenleving	opnieuw	in.	
Dit	leidt	weer	tot	nieuwe	problemen	of	leefomstandigheden,	die	weer	tot	een	nieuw	denken	
aanleiding	geven.	Graves	theorievorming	sluit	aan	bij	zowel	de	westerse	filosofie	(	dialectiek	met	een	
opgaande	ontwikkelingslijn)	en	de	oosterse	filosofie	(cyclische	ontwikkelingsproces	van	ik	en	wij).	
Elke	verticale	verandering	wordt	vooraf	gegaan	door	een	periode	van	verwarring	en	frustratie.	Tot	
zijn	ontzetting	constateert	de	mens	dat	zijn	bestaansniveau	niet	meer	voldoet	om	met	de	actuele	
leefomstandigheden	om	te	kunnen	gaan.	Alleen	wanneer	hij	bereid	(Wil)	en	in	staat	(Hoofd	en	Hart)	
zijn	bestaansniveau	achter	zich	te	laten,	wordt	het	mogelijk	zijn	bewustzijn	te	verruimen	en	een	
nieuw	bestaansniveau	te	activeren	en	tot	ontwikkeling	te	laten	komen.		

Het	boek	maakt	gebruik	van	de	inzichten	van	de	theorie	van	Spiral	Dynamics,	beschrijft	de	geschiedenis	van	de	
mensheid	in	termen	van	bewustzijnsontwikkeling	en	past	deze	ook	toe	op	de	Nederlandse	situatie.	Deze	wordt	
een	complexe	mozaïek	samenleving	genoemd.		

De	voorloper	van	het	SD-model,	Clare	Graves,	verbond	de	fysiologische,	psychologische	en	sociologische	kanten	
van	de	menselijke	evolutie	met	elkaar	en	constateerde	dat	de	drijvende	kracht	achter	dit	systeem	de	
voortdurende		aanpassing	van	de	mens	aan	de	complexiteit	van	de	leefomstandigheden	is.	Het	integrale	kader	
dat	hij	aanbiedt	geeft	een	verklaring	voor	ontwikkeling,	maar	maakt	ook	complexiteit	en	dynamiek	inzichtelijk.		

Don	Beck	en	Christopher	Cowan	hebben	het	gedachtengoed	vertaald	in	de	vorm	van	het	SD_model	en	hebben	
het	toepasbaar	gemaakt	voor	mens,	organisatie	en	samenleving.	Het	begrip	emergentie	heeft	een	centrale	plaats	
en	staat	voor	het	vermogen	van	het	menselijk	bewustzijn	om	als	de	leefomstandigheden	dat	vereisen,	een	sprong	
te	maken	naar	een	nieuw	stadium	en	alle	eerdere	stadia	een	nieuwe	plaats	te	geven.		
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Graves	onderscheidde	vier	kenmerken	van	de	evolutionaire	ontwikkeling	van	de	mens	en	de	
mensheid:	

1. Het	menselijk	bewustzijn	is	noch	statisch,	noch	eindig.	De	geschiedenis	maakt	duidelijk	dat	
de	mens	voortdurend	met	complexere	leefomstandigheden	wordt	geconfronteerd	en	dat	hij	
daarom	gedwongen	is	zich	daaraan	aan	te	passen.	

2. Het	bestaansniveau	bepaalt	het	denken	en	handelen	van	de	mens.	Wanneer	er	sprake	is	van	
nieuwe	leefomstandigheden	dan	leidt	dat	tot	een	andere	levenswijze	en	een	andere	
levenshouding.	Inzicht	in	de	verschillende	bestaansniveaus	en	de	wijze	waarop	de	
samenleving	functioneerde,	zegt	iets	over	hoe	de	mens	in	het	verleden	dacht	en	handelde.	

3. Binnen	een	bestaansniveau	zijn	er	vele	mogelijkheden	voor	de	mens	om	zich	aan	zijn	
leefomstandigheden	aan	te	passen.	Als	de	specifieke	leefomstandigheden	en	situaties	met	
elkaar	overeenkomen,	kunnen	mensen	uit	verschillende	samenlevingen	zich	veelal	beter	met	
elkaar	identificeren.	

4. Een	mens,	organisatie	of	samenleving	kan	alleen	positief	reageren	op	bestuursprincipes,	
motiveringsprikkels,	onderwijsmethoden	en	wettelijke	en	ethische	codes	wanneer	die	
passen	bij	het	actieve	bestaansniveau.	Dat	betekent	dat	hij	het	denken	en	handelen	vanuit	
een	lager	bestaansniveau	altijd	als	ondoordacht	of	simplistisch	ervaart	en	omgekeerd,	terwijl	
het	denken	en	handelen	vanuit	een	hoger	bestaansniveau	ervaren	wordt	als	abstract	en	
wereldvreemd.	Typeer	je	de	wereld	dus	in	termen	van	een	geheel	dan	is	het	denken	in	wij-zij	
termen	simplistisch	en	omgekeerd	dus	naïef.		

	
Het	bestaansniveau	wordt	bepaald	door	de	complexiteit	van	de	leefomstandigheden,	het	vermogen	
tot	emergentie,	de	opvoeding	en	de	levensfase.	Hoewel	emergentie	niet	af	te	dwingen	valt,	is	het	
wel	zaak	de	condities	te	scheppen	en	barrières	te	nemen.		
	
Belangrijkste	conclusie	is	dat	aan	de	evolutionaire	ontwikkeling	van	de	mensheid	een	universeel	en	
integraal	kader	ten	grondslag	ligt	dat	zowel	fysiologische,	psychologische	als	sociologische	factoren	
omvat.	Deze	ontwikkeling	is	eigen	aan	de	menselijke	soort	en	staat	los	van	etnische,	religieuze,	
culturele	of	regionale	verschillen.	Alle	mensen	en	alle	samenlevingen	maken	dus	een	gelijksoortige	
ontwikkeling	door.	Dus:	de	bestaansniveaus	hebben	een	universele	geldigheid,	maar	ze	manifesteren	
zich	steeds	weer	anders	bij	verschillende	mensen	in	verschillende	samenlevingen.		
	
De	bestaansniveaus	worden	ook	wel	wMemes	genoemd:	zoals	een	gen	in	staat	is	zichzelf	in	
lichamelijk	opzicht	te	reproduceren,	zo	doet	een	wMeme	dat	in	cultureel	opzicht.	De	culturele	
identiteit	wordt	gewaarborgd	door	de	overdracht	van	psychologische	en	sociologische	bouwstenen.	
Een	wMeme	is	een	intrinsiek	kenmerk	van	de	mens	dat	staat	voor	het	diepste	waardeniveau	dat	
volledig	bepalend	is	voor	zijn	denken	en	doen.	De	wMemes	typeren	de	identiteit,	de	specifieke	
persoonlijkheid	van	mens	en	cultuur	van	een	samenleving.	Een	wMeme	ontstaat	door	een	verticale	
aanpassing	aan	de	leefomstandigheden,	terwijl	een	meme	ontstaat	door	een	horizontale	aanpassing	
aan	de	leefomstandigheden.			

	
	
Crisis	en	crisisverschijnselen	
Als	de	leefomstandigheden	het	geactiveerde	bestaansniveau	in	complexiteit	overtreffen,	komt	dit	
bestaansniveau	geleidelijk	onder	druk	te	staan.	De	mens	kan	zich	dus	openstellen	voor	een	nieuw	
bestaansniveau	of	deze	blijven	ontkennen	met	een	identiteitscrisis	tot	gevolg.		
Verstopping	is	het	woord	dat	goed	past	bij	deze	tijd.	In	fysieke	zin	zie	je	het	op	de	weg	gebeuren.	Elke	
procent	groei,	betekent	1,5%	extra	mobiliteit.	Ons	land	raakt	verstopt	van	de	wegen	en	dat	gaat	
maar	door.	Ook	in	onderwijs	en	zorg	zie	je	vormen	van	overdrachtelijke	verstopping.	Reorganisaties	
en	schaalvergrotingen	zijn	aan	de	orde	van	de	dag.	Met	elke	groei	in	omvang	–	vaak	ingegeven	door	
kostenbesparing	–	neemt	de	zin	in	het	werk	af.		
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Ontmenselijking	leidt	tot	surrogaat	genoegens	en	behoeften,	maar	niet	tot	een	grotere	
betrokkenheid	bij	de	opgave.	Met	andere	woorden:	er	is	sprake	van	veelsoortige	vervormingen	van	
de	kwaliteiten	die	aanwezig	zijn,	maar	niet	gezien	en	benut	worden.	Die	worden	nog	eens	extra	
aangezet	door	de	enorme	stroomversnelling	waarin	we	terecht	gekomen	zijn.	Snelheid,	tijd	en	
dynamiek	zorgen	voor	extra	druk	op	verandering.	Ze	monden	uit	in	globalisering	met	de	veelsoortige	
effecten	op	mens,	organisatie	en	samenleving.		
	
	
Bestaansniveaus,	eerste	bandbreedte	
De	bestaansniveaus	vormen	een	hiërarchische	structuur,	waarbij	de	eerdere	bestaansniveaus	
behouden	blijven,	aangepast	worden	en	een	nieuwe	plaats	krijgen	in	het	hogere	bestaansniveau.	Het	
is	onmogelijk	een	stap	over	te	slaan	naar	boven,	terwijl	je	wel	een	stap	terug	kunt	zetten.	Het	is	dus	
onmogelijk	een	niveau	over	te	slaan,	de	eerdere	niveaus	spelen	in	meer	of	mindere	mate	nog	steeds	
een	rol	bij	het	nieuwe	bestaansniveau.		
Bij	de	eerste	6	bestaansniveaus	vallen	in	de	zogenaamde	eerste	bandbreedte,	dat	wil	zeggen	dat	de	
ontwikkeling	van	de	eigen	persoonlijkheid	centraal	staat.	Het	identificatiepunt	van	de	mens	ligt	
vooral	in	de	buitenwereld.	Om	zich	verder	te	ontwikkelen	moet	het	identificatiepunt	naar	de	
binnenwereld	worden	verlegd.	In	de	tweede	bandbreedte	–	de	overgang	van	groen	naar	geel	–	gaat	
het	om	het	aanpreken	van	het	diepere	zelf	van	de	mens	die	zich	op	een	nieuwe	wijze	zal	verhouden	
tot	zijn	medemensen	en	zijn	natuurlijke	leefomgeving.		
	
Tabel	1Beige	bestaansniveau	

Drivers	 Doel	 Maatschappelijke	
context	

Rol	 Gedrag	

Automatische	
fysieke	bevrediging	
	
In	leven	blijven	door	
aangeboren	
zintuigelijke	en	
instinctieve	
vermogens	

Overleven	en	voorzien	in	eerste	
levensbehoeften.	In	het	overleven	
tegen	natuur	en	onderdrukking	in,	
ontstaat	ook	iets	van	een	eigen	
identiteit,	een	eigen	cultuur,	wat	
een	specifieke	aanpassing	vereist.	
De	strijd	tegen	het	water	heeft	
geleid	tot	onderlinge	solidariteit.	
Alleen	door	samenleven	kan	een	
leefgemeenschap	overleven.	Dat	
vereist	vertrouwen	en	
wederkerigheid.	Hoewel	
overwonnen	en	met	trots	gepaard	
gaand,	vereist	de	strijd	ook	
continue	alertheid	en	
bescheidenheid.		

Het	gevaar	blijft	altijd	
op	de	loer	liggen.		
Denk	aan	bv.	de	strijd	
tegen	het	water,	de	
grote	instroom	van	
vluchtelingen,	de	
globalisering	die	ons	
onzeker	maakt	over	
onze	toekomst.		

Zieners,	die	
de	
voortekenen	
van	de	
natuur	
verstonden.	
Ze	
gebruiken	
hun		intuïtie,	
weten	hoe	
iets	voelt	en		
waar	gevaar	
dreigt	en	
vandaan	
komt	

Bang	voor	
verandering.	Terug	
naar	
basiszekerheden,	die	
zich	vroeger	altijd	
bewezen	zouden	
hebben		

	
Het	beige	bestaansniveau	valt	samen	met	het	ontstaan	van	de	mens	zelf	en	het	menselijk	bewustzijn	
en	zijn	eigen	kwetsbaarheid.	Kenmerkend	is	zijn	identificatie	met	zijn	natuurlijke	leefomgeving.	Van	
een	echte	samenleving	is	nog	geen	sprake.	Er	leven	een	aantal	soortgenoten	min	of	meer	toevallig	
met	elkaar	samen	in	een	groep.	Fysieke	kracht	van	de	man	
versus	bescherming	van	de	vrouw	naar	de	kinderen	toe.	
Door	oorlog,	natuurrampen,	epidemieën,	ernstige	
ongevallen	kan	de	mens	nog	steeds	worden	gedwongen	
terug	te	vallen	op	zijn	overlevingsinstincten.	Als	het	er	echt	
op	aan	komt,	kiest	de	mens	voor	zijn	eigen	voortbestaan.		
	
Voor	Nederland	was	kenmerkend	de	strijd	tegen	het	water	
om	zich	een	bestaansniveau	te	verwerven.	Dat	was	alleen	
mogelijk	door	–	los	van	de	rangen	en	standen	–	te	
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organiseren	tegen	de	gezamenlijke	vijand:	het	water.	Dat	water	gaf	anderzijds	ook	ruimte	om	te	
ontdekken	en	nieuwe	werelden	open	te	leggen.	De	rest	van	het	land	lag	hoger,	was	in	principe	
veiliger	en	bracht	meer	op,	maar	was	daardoor	ook	kwetsbaarder	voor	aanvallen	van	andere	
volkeren.	Het	gevolg:	sterker	aanpassingsgedrag,	meer	meegaand,	maar	ook	minder	ondernemend.		
	
Tabel	2	Paarse	bestaansniveau	

Drivers	 Doel	 Maatschappelijke	
context	

Rol	 Gedrag	

Veiligheid	
	
Bloedbanden	en	
mystiek	om	zich	
veilig	te	voelen	in	
een	magische	en	
angstaanjagende	
wereld	

Gemeenschap	bij	elkaar	
houden	
	
Besef	van	gevoel	van	
verwantschap	en	op	zoek	naar	
geborgenheid.	De	familieband	
is	erg	belangrijk,	omdat	deze	
het	gevoel	voor	veiligheid	
definieert.	De	samenbindende	
krachten	zijn	nodig	om	een	
sociaal	verband	bij	elkaar	te	
houden.	Die	band	kan	ook	
ontstaan	door	politiek,	
ideologie,	langs	etnische	en	
religieuze	lijnen,	maar	ook	in	
werk,	hobby	of	passie.	Door	
deze	banden	worden	angsten	
beteugeld	en	kunnen	
onbekende	krachten	worden	
beïnvloed		

Onderlinge	sociale	
controle	of	wel	sociale	
cohesie	is	belangrijk	
wanneer	een	
samenleving	door	
interne	of	externe	
ontwikkelingen	onder	
druk	komt	te	staan.		
Begin	van	opvoeding	
namelijk	door	de	
overdracht	van	
verhalen,	tradities,	
kennis	en	religie	

Herdershond,	
die	om	de	
schapen	heen	
loopt	en	hen	
bij	elkaar	
houdt.	De	
verbinder,	
die	met	
behulp	van		
symbolen	
een	beroep	
doet	op	ons	
gevoel	

Op	onbekend	
terrein	voelt	de	
mens	zich	niet	op	
zijn	gemak.	Hij	
creëert	eigen	
sferen	van	
identificatie	met	
soortgenoten.		
Gevoelens	van	
verbondenheid	
langs	diverse	
lijnen.	Zoektocht	
naar	de	eigen	
identiteit:	buurt,	
dorp,	stad,	regio,	
natiestaat	

	
Het	wordt	de	mens	geleidelijk	aan	mogelijk	iets	van	zijn	
binnenwereld	te	delen	met	andere	mensen	in	zijn	
nabijheid.	Er	is	iets	van	het	bevredigen	van	een	
gezamenlijk	innerlijk	verlangen.	In	deze	fase	van	
bewustwording	is	het	gevoel	voor	dreiging	nog	erg	
aanwezig,	juist	omdat	de	mens	zich	nog	onvoldoende	
bewust	is	van	het	feit	dat	hij	invloed	op	de	omgeving	
kan	uitoefenen.	Innerlijke	gevoelsbeleving,	fantasie,	
uiterlijke	waarneming	en	werkelijkheid	lopen	helemaal	
door	elkaar.	De	mens	meent	dat	de	natuurlijke	
leefomgeving	beheerst	wordt	door	magische	natuurkrachten	en	natuurgeesten.	De	mens	ontwikkelt	
een	besef	van	ruimte	en	tijd	(cyclisch,	seizoenen)	waardoor	het	mogelijk	wordt	om	zich	steeds	aan	te	
passen	aan	de	condities.	Het	voortbestaan	van	de	groep	is	belangrijker	dan	zijn	eigen	overleven.	Hij	
identificeert	zich	volledig	met	zijn	‘bloedverwanten’.	Hoe	groter	de	groep	hoe	groter	het	
organiserend	vermogen	langs	rollen	en	structuren.	Op	die	manier	gaat	een	samenleving	langzaam	
ontstaan	en	wordt	deze	ingericht.	Leeftijd	bepaalt	de	onderlinge	verhouding	tussen	mensen.	
	
In	de	Nederlandse	situatie	zie	je	dat	in	het	Noorden	en	Westen	de	natuurlijke	leefomstandigheden	zo	
veeleisend	zijn	dat	mannen	zich	geen	gewapende	conflicten	kunnen	veroorloven,	maar	bezig	moeten	
zijn	met	het	verdedigen	van	het	land	op	het	water,	men	leeft	dicht	op	elkaar	en	daardoor	is	de	relatie	
tussen	man	en	vrouw	veel	gelijkwaardiger.	Dit	bepaalt	een	diep	geworteld	verlangen	naar	
saamhorigheid,	omdat	men	steeds	op	elkaar	is	aangewezen.	Dat	bepaalt	de	gezelligheid.		
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Tabel	3	Rode	bestaansniveau	

Drivers	 Doel	 Maatschappelijke	
context	

Rol	 Gedrag	

Heldendom,	macht,	
roem,	wilskracht	
Jezelf,	anderen	en	
de	natuur	
bedwingen	door	
macht	en	vitaliteit	
Beloning	en	wraak	
Recht	van	de	
sterkste	

Verkrijgen	van	macht	en	
invloed,	los	van	het	gelijk	of	
de	waarheid	
	
Macht	en	wilskracht.	Het	
gaat	erom	de	lusten	en	
verlangens	onmiddellijk	te	
bevredigen.		
Op	dit	bestaansniveau	
ontdekt	de	mens	zijn	eigen	
wil.	Dit	stelt	hem	in	staat	om	
de	wereld	om	zich	heen	te	
verkennen	en	deze	naar	zijn	
hand	te	zetten.	De	
levenskracht	of	vitaliteit	en	
moed	stelt	de	mens	in	staat	
om	voortdurend	en	met	
overtuiging	te	strijden	voor	
grote	idealen.	De	mens	leert	
eigen	keuzes	te	maken	en	te	
ontsnappen	aan	de	wil	van	
anderen	
	

Hoewel	het	leiderschap	
in	de	loop	van	de	tijd	
verandert	draait	het	
vrijwel	altijd	om	het	
aanvaarden	van	de	
machtspositie	van	een	
persoon	vanuit	de	
gedachte	dat	dit	tot	
voordeel	strekt	van	de	
hele	organisatie	of	
samenleving.	
De	mens	doet	zichzelf	
te	kort	als	hij	blijft	
hangen	in	de	
comfortzone	van	het	
bestaande	en	zijn	
vitaliteit	niet	inzet	voor	
het	realiseren	van	
dromen	op	de	langere	
termijn	

Objectief	gezien	
gaat	het	om	de	
strijder,	met	
name	gericht	op	
eigen	voordeel.	
Een	
gesublimeerde	
vorm	in	
Nederland	
wordt	zichtbaar	
in	het	
particularisme.	
Dit	laat	zien	dat	
het	pogen	
gericht	is	op	
partijen	rond	de	
tafel	te	krijgen	
en	te	laten	zien	
dat	dat	ook	in	
hun	belang	is.	
De	rol	van	
onderhandelaar	
is	wellicht	een	
hele	zichtbare.		

De	mens	is	
actiegericht,	
gericht	op	
snelheid,	
doorzettingskracht,	
daadkracht.	Hij	is	
reislustig	en	bereid	
met	open	geest	de	
wijde	wereld	in	te	
trekken.	Die	ruimte	
heeft	hij	nodig	en	
als	hij	die	krijgt	dan	
kan	hij	zich	loyaal	
voegen	naar	het	
gezag.	Hij	moet	
dus	het	gevoel	
hebben	dat	het	zijn	
eigen	keuze	is.		

	
Aanvankelijk	worden	macht	en	respect	vooral	fysiek	afgedwongen	volgens	het	recht	van	de	sterkste,	
maar	later	zijn	er	ook	subtielere	vormen	zoals	pesten	op	school	of	machtsspelletjes	in	organisaties.	
Omdat	het	geweten	van	de	mens	nog	nauwelijks	ontwikkeld	is,	ligt	crimineel	gedrag	in	het	verschiet	
en	heeft	hij	geen	wroeging	om	gewelddadig	op	te	treden,	zonder	ontzag	voor	de	medemens.	
Privébezit	doet	zijn	intrede	en	gaat	boven	familiebezit.	Omdat	ook	de	oerdriften	leidend	zijn,	wordt	
de	vreedzame	samenleving	een	jungle,	waarin	het	aan	de	top	staan	belangrijk	is.	Gezichtsverlies	is	
het	ergste	dat	deze	mens	kan	overkomen.	Daardoor	verliest	hij	namelijk	aanzien	en	respect	in	de	
pikorde.	Zijn	eer	staat	dus	voortdurend	op	het	spel.	Macht	en	privébezit	bepalen	de	onderlinge	
verhoudingen	tussen	mensen.		
In	de	vroege	middeleeuwen	met	de	krijgsheren	waren	corruptie,	intimidatie,	geweld	en	moord	
aanvaardbaar	om	de	machtsverhoudingen	in	stand	te	houden	of	juist	te	veranderen.	In	ruil	daarvoor	
krijgen	ondergeschikten	bescherming	en	vaak	ook	enig	privébezit,	waardoor	ze	enige	
bestaanszekerheid	hebben.	De	krijgsheren	willen	niet	alleen	de	eigen	familiegroep	overheersen,	
maar	ook	de	familiegroepen	in	de	directe	omgeving.	Daardoor	ontstaat	een	zeer	onrustige	tijd,	
waarin	stammen	elkaar	voortdurend	bestrijden	ter	meerdere	eer	en	glorie	van	slechts	enkelen.	Niet	
de	natuurlijke	omgeving,	maar	de	zijn	medemens	is	een	directe	bedreiging	voor	het	voortbestaan	
van	de	mens.	Uiteindelijk	zal	de	fysieke	macht	steeds	
meer	plaatsmaken	voor	mildere	vormen	van	leiderschap	
en	zal	de	krijgsheer	plaatsmaken	voor	de	vorst	en	de	
democratie.	Daarmee	wordt	komt	ook	de	moraliteit	
binnen	het	vizier.	Met	de	opkomst	van	de	democratie	
wordt	de	politiek	een	volwaardig	maatschappelijke	
sector.	Macht	gaat	dan	verder	dan	alleen	militaire	macht,	
maar	strekt	zich	ook	uit	over	economische,	
technologische	kracht	en	politieke,	culturele	en	religieuze	
invloed	van	een	samenleving.		
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De	politiek	heeft	kenmerken	van	het	rode	bestaansniveau	waaronder	enig	opportunisme	en	een	
focus	op	de	korte	termijn.	De	gewelddadige	hooligan	kan	tegelijkertijd	een	goede	huisvader	en	
geslaagd	ondernemer	zijn.	Dat	maakt	duidelijk	dat	een	geactiveerd	bestaansniveau	altijd	in	de	mens	
aanwezig	is	en	geactiveerd	kan	worden	als	de	levensomstandigheden	daartoe	aanleiding	zijn.		
	
	
Macht	en	wilskracht	in	de	Nederlandse	geschiedenis	worden	beïnvloed	door	de	zware	natuurlijke	
leefomgeving:	weinig	voedseloverschotten,	weinig	privébezit	in	de	vroege	middeleeuwen.	
Onderlinge	solidariteit	tussen	alle	mensen	en	familiegroepen	is	belangrijker	dan	moed	en	daadkracht	
samengebald	in	één	persoon.	Moed	en	wilskracht	tonen	zich	in	de	strijd	tegen	het	water	en	door	de	
zee	te	trotseren	om	eerst	de	buitenwereld	te	verkennen	en	vervolgens	handel	te	drijven	vanuit	een	
open	houding	en	hij	neemt	daardoor	nieuwigheden	van	buiten	mee.	Thuis	staat	dus	het	Wij	centraal,	
weg	van	huis	het	Ik,	want	dan	speelt	veroveringsdrang	en	zijn	eigen	voordeel	een	rol.	Kenmerkend	
voor	Nederland	is	het	particularisme,	dat	inhoudt	dat	samenwerking	en	compromissen	sluiten	
samengaat	met	het	eigenbelang.	Dus	men	is	bereid	om	de	onderlinge	geschillen	opzij	te	zetten	en	
samen	te	werken	tegen	de	gezamenlijke	vijand.	De	Nederlandse	samenleving	is	geneigd	tot	
neutraliteit	als	zelfbescherming	om	van	daaruit	voordeel	te	halen	in	de	handel.	Het	bundelen	van	een		
militaire	kracht	heeft	zich	nooit	goed	vastgezet	in	de	Nederlandse	identiteit.	Hoe	vaker	een	natie	
voor	haar	eigen	onafhankelijkheid	heeft	moeten	strijden,	hoe	hardvochtiger	de	strijd	is	geweest,	hoe	
duidelijker	het	bestaansniveau	onderdeel	uit	maakt	van	de	nationale	identiteit	of	cultuur.	De	
spanning	in	de	Nederlandse	samenleving	zit	‘m	in	feit	dat	de	Nederlandse	samenleving	het	rode	
bestaansniveau	behoorlijk	ontstegen	is	(plopt	wel	op	bv.	bij	hooligans,	zinloos	geweld,	criminaliteit,	
Hollandse	koopman	en	wapenhandel),	maar	wel	geconfronteerd	wordt	met	mensen	uit	het	rode	
bestaansniveau	(met	name	Marokko	en	Antillen).	Het	zou	dus	een	goede	zaak	zijn	als	de	positieve	
elementen	van	het	Rode	bestaansniveau	zoals	onderlinge	sociale	controle	in	de	buurt	en	het	gezin	
ingezet	worden	voor	een	oplossing.		
	
Tabel	4	Blauwe	bestaansniveau	

Drivers	 Doel	 Maatschappelijke	
context	

Rol	 Gedrag	

Diepe	vrede	
Onbetwistbaar	
geloof	in	één	
juiste	weg	en	
gehoorzaamheid	
aan	autoriteiten	
Vaste	criteria,	
regels	en	
procedures	
	

Veiligstellen	van	de	
(gezamenlijke)	belangen	van	
burgers	
	
(Rechts)orde	en	moraliteit	
Verantwoordelijkheidsgevoel,	
plichtsbetrachting	en	
zelfdiscipline	krijgen	
betekenis.	Het	individu	dient	
zich	zonder	voorbehoud	aan	
de	rechtsorde	te	
onderwerpen	en	moet	zijn	
vrijheid	voor	een	stuk	
inleveren.		
Alles	wordt	helder	gemaakt	
door	mensen	in	hiërarchieën,	
klassen,	rangen	en	standen		
onder	te	brengen.	Dit	
vergroot	zijn	
bestaanszekerheid	en	het	
vreedzaam	samen	kunnen	
leven	van	mensen	naast	
elkaar.	

Door	wetten	en	
handhaving	kunnen	
grote	samenlevingen	
ontstaan	zoals	
natiestaten	en	
wereldreligies.	Het	
leidt	dan	natuurlijk	wel	
weer	tot	wij-zij	
denken,	namelijk	wij	
met	onze	regels	en	zij	
die	die	regels	niet	
hebben	(of	
onvoldoende	
beheersen	of	
onderschrijven)	
De	publieke	sector	
zorgt	voor	veiligheid,	
rechtsorde,	de	
verdediging	van	het	
land,	het	handhaven	
van	essentiële	
voorzieningen	als	
onderwijs,	zorg	en	
cultuur.		

De	
dogmaticus,	
die	zorgt	voor	
veiligheid	en	
die	waakt	over	
een	
betrouwbare	
rechtsorde.	
Hiervoor	zijn	
handhavers	
nodig,	de	
uitvoerders	
van	een	
bureaucratie.		
Ambtenaren	
en	
functionarissen	
vormen	de	
boeien	voor	de	
gezagvoerder	
en	het	
reddingsvest	
voor	de	
burgers.		

Geweten,	
schuldgevoel,	
moraliteit,	
rechtvaardigheid,	
absolute	normen	en	
waarden,	eenduidige	
regels	en	wetten	
gelden	voor	iedereen.	
Hij	ziet	toe	op	een	
ordentelijke,	
efficiënte		uitvoering	
en	toetst	op	een	
gelijke	behandeling.	
Hij	voorziet	in	
standaardoplossingen		
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Met	het	ontstaan	van	steden	en	stadstaten,	dus	met	het	oprekken	van	sociale	verbanden,	wordt	
samenlevingen	ook	anoniemer,	omdat	men	elkaar	niet	meer	kent.	Men	wil	geen	oorlogen	meer,	
maar	wil	rust	en	orde	en	die	moeten	bewaakt:	recht	moet	z’n	beloop	krijgen,	orde	moet	bewaakt	en	
moraal	doet	z’n	intrede.	Wetten	en	regels	worden	opgeschreven	en	met	het	schrift	ook	op	schrift	
gesteld.	Formalisering	en	institutionalisering	doen	hun	intrede;	rangen	en	standen	geven	structuur.	
De	mens	dient	niet	meer	een	krijgsheer,	maar	een	staat,	een	kerk	een	natiestaat	of	godsdienst.	De	
instituties	houden	de	samenleving	in	stand.		
Het	bewustzijn	van	de	mens	neemt	toe,	hij	wordt	niet	meer	geleid	door	impulsen,	maar	causaliteit	en	
het	leggen	van	verbanden	tussen	oorzaak	en	gevolg	gaat	deel	uitmaken	van	het	denken	van	de	mens.	
Daardoor	ziet	hij	ook	eerder	de	effecten	van	zijn	handelen	op	omgeving	en	medemens.	Niet	het	
heden	hoeft	meer	centraal	te	staan,	maar	de	toekomst.	De	mens	wordt	zich	bewust	van	natuurlijke	
wetmatigheden	en	leidt	daar	vast	regels	uit	af.	De	grotere	controle	over	de	natuurlijke	leefomgeving	
leidt	tot	een	scheiding	van	mens	en	natuur.	De	mens	wordt	de	grootste	vijand	van	zichzelf	en	dan	
met	name	de	mens	die	zich	niet	aan	de	absolute	wetten	en	regels	houdt.	Eerst	ontstaat	moraliteit,	
daarna	geweten.	Goed	en	kwaad	worden	in	regels	vastgelegd	in	dogma’s.	
De	Middeleeuwen,	met	het	einde	van	de	rooftochten	van	krijgsheren,	begint	met	de	christening	van	
de	Frankische	koning	Clovis.	De	morele	vorst	doet	z’n	intrede		die	door	de	kerk	uit	naam	van	god	in	
zijn	ambt	wordt	ingezworen.	De	vorst	beheert	de	aarde,	maar	behoort	aan	goed	toe.	Geleidelijk	aan	
en	mede	door	het	Protestantisme	ingegeven	komt	de	nadruk	steeds	meer	op	de	persoonlijke	
geloofsbeleving	te	liggen	en	zie	je	dus	een	gedeeltelijke	ontsnapping	aan	de	dogma’s	van	de	kerk	als	
instituut.	Het	afnemen	van	de	macht	van	de	kerk	en	van	de	absolute	vorst	roept	wel	weer	een	
nieuwe	macht	op	namelijk	die	van	de	democratie	met	
burgers	en	een	ambtelijk	bestuur	dat	er	op	toeziet	
dat	mensen	gelijke	rechten	en	plichten	hebben	
volgens		een	grote	set	van	wetten	en	regels.			
Het	blauwe	bestaansniveau	is	het	fundament	onder	
de	moderne	samenleving	en	het	ligt	ten	grondslag	
aan	de	moraliteit,	die	nog	steeds	leeft.	Maar	het	kan	
uitmonden	in	orthodoxie,	de	letterlijke	interpretatie	
van	wat	geschreven	staat.	Als	dat	uit	angst	ontstaat	
en	leidt	tot	een	echt	wij-zij	denken	dan	wordt	het	
gevaarlijk.		
	
In	de	Nederlandse	context	is	het	wij-zij	denken	sterk	ontwikkeld:	tussen	protestanten	en	katholieken,	
tussen	stadhouder	en	republiek,	tussen	orangisten	en	patriotten,	regering	en	gemeenten,	burger	en	
overheid.	Later	zijn	daar	de	zuilen	voor	in	de	plaats	gekomen.	Elke	zuil	had	een	religieuze,	
maatschappelijke	ne	levensbeschouwelijke	visie	op	de	Nederlandse	samenleving.	De	kracht	van	
zuilen	was	zo	sterk	omdat	de	identificatie	met	de	Nederlandse	natiestaat	minder	is.	De	Nederlandse	
samenleving	is	minder	intern	verdeeld	op	basis	van	regionale	verschillen	(enigszins	wel	natuurlijk)	
dan	op	basis	van	culturele	identiteit	van	burgers.	De	wij-zij	tegenstellingen	zijn	steeds	opgelost	via	
het	particularisme,	dat	wil	zeggen	door	op	pragmatische	gronden	samen	te	werken,	maar	wel	gevoed	
door	de	eigen	cultuur	en	ook	gericht	op	eigen	voordeel.	De	publieke	sector	in	Nederland	is	geleidelijk	
aan	uitgehold	door	enerzijds	de	anti-autoritaire	tegenbeweging	in	de	jaren	’60	en	’70	en	anderzijds	
door	de	doorgeschoten	privatiseringen.	De	sector	heeft	zich	daardoor	onvoldoende	weten	te	
vernieuwen	en	is	versnipperd.	Dat	verklaart	ook	weer	dat	het	vertrouwen	van	de	burger	in	de	
overheid	en	politiek	is	afgenomen.	De	publieke	sector	heeft	onvoldoende	ingespeeld	op	dynamiek	en	
complexiteit	in	de	samenleving	en	heeft	een	effectief	antwoord	niet	kunnen	geven.	Het	ontbreekt	
aan	doelgerichtheid,	open	dialoog	met	de	burger	en	stapeling	van	compromissen.	Dar	komt	bij	dat	
de	macht	van	het	maatschappelijke	middenveld	geleidelijk	aan	is	overgenomen	door	de	professionals	
die	tegen	de	politiek	en	publieke	sector	aan	schurken.	Dat	leidt	tot	een	weinig	transparant	
overlegcircuit	en	tot	onvrede	bij	de	burgers.		
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Tabel	5	Oranje	bestaansniveau	

Drivers	 Doel	 Maatschappelijke	
context	

Rol	 Gedrag	

Materieel	genot	
Denken	in	
mogelijkheden,	
gericht	op	kennis	
en	welvaart.	Het	
vergelijken	met	
anderen	is	een	
driver	voor	de	
vooruitgang.	
	

Het	verkrijgen	van	privébezit	
van	(productie)middelen	en	
het	recht	deze	te	eigen	bate	
aan	te	wenden	
	
Zelfontplooiing	en	
rationaliteit.	De	mens	
bevrijd	zich	van	leiders	en	
instituties	die	zijn	denken	en	
handelen	hebben	bepaald.	
Hij	probeert	zaken	te	
doorgronden	om	zichzelf	te	
verbeteren.	Het	leveren	van	
prestaties	staat	voorop	en	
succes	is	min	of	meer	
maakbaar	en	daarmee	een	
impliciete	waarde.		
Door	een	toenemende	
individualisering	
emancipeert	de	mens	en	
overstijgt	deze	de	instituties	
en	conventies	zoals	
religieuze	dogma’s	en	
klassen.	

In	twijfel	trekken	van	
absolute	waarheden	en	
rigide	instituties.	De	
mens	wordt	zich	bewust	
van	zijn	verstand	en	
mogelijkheden,	maar	
leidt	op	den	duur	ook	
aan	overschatting	van	
de	eigen	vermogens.	
Daar	komt	bij	dat	
individualisme	kan	
doorslaan	naar	egoïsme	
waardoor	vervreemding	
van	de	samenleving	in	
het	verschiet	ligt.				
De	toekomstkansen	van	
de	burger	worden	
bepaald	door	de	
talenten	waarover	hij	
beschikt,	de	opleiding	
die	hij	heeft	genoten	en	
keuzes	die	hij	in	de	loop	
van	zijn	leven	maakt	

De	
initiatiefnemer,	
die	ergens	iets	
in	ziet	en	er	
voor	gaat.	Maar	
ook	de	
ondernemer,	
die	kansen	ziet	
en	grijpt	en	zich	
weinig	aantrekt	
van	de	effecten	
van	zijn	
handelen	om	
de	omgeving	en	
op	andere	
mensen.		

De	mens	is	erg	
actiegericht,	
verbindt	zich	aan	
anderen	als	hij	er	
voordeel	bij	heeft	
in	termen	van	geld	
en/of	status.	
Een	zekere	mate	
van	slimme	luiheid	
kan	hem	ook	niet	
ontzegd	worden.	
Korte	
termijnoplossingen	
moeten	volstaan,	
zonder	al	te	veel	
inspanning	moet	
een	goede	
opbrengst	
gerealiseerd	
worden.		
Hij	voorziet	in	
maatwerk	voor	de	
voortdurend	
veranderende	
vraag	

	
De	mens	ziet	nu	in	dat	de	oude	absolute	waarheden	niet	meer	voldoen	om	de	complexiteit	van	de	
werkelijkheid	die	hij	ervaart	adequaat	te	verklaren.	Rationele,	wetenschappelijke	verklaringen	geven	
de	mens	meer	grip	op	de	werkelijkheid.	Nu	de	rationaliteit	centraal	komt	te	staan,	vertrouwt	de	
mens	op	zijn	verstandelijke	vermogens	en	gebruikt	daarbij	de	waarneming	en	het	logisch	nadenken.	
Door	de	causaliteit	te	begrijpen	kan	de	mens	ingrijpen	in	zijn	natuurlijke	leefomgeving.	Hij	is	in	staat	
om	zijn	dagelijkse	leven	op	aarde	te	verbeteren	en	maakt	daarbij	gebruik	van	meten	om	te	weten.	De	
vrije	burger	laat	zich	niets	meer	zeggen,	sterker	nog	hij	gaat	de	concurrentie	met	anderen	aan	om	
zijn	rijkdom	en	succes	te	tonen.	Basis	is	de	Industriële	Revolutie	en	het	ontstaan	van	de	private	
sector.	Dit	bestaansniveau	heeft	de	mens	vooruitgang	en	voorspoed	gebracht,	met	name	in	
materieel	opzicht.	Met	deze	mens	wordt	ook	duidelijk	dat	de	stad	in	belang	toeneemt,	de	mens	die	
daar	woont	blijft	zichzelf	voortdurend	ontwikkelen.	Door	wetenschap	en	technologie	verandert	ook	
het	ruimte	en	tijdsbesef.	De	kennis	heeft	geleid	tot	bijvoorbeeld	het	verdubbelen	van	de	
levensverwachting.	Voorafspiegelingen	zijn	natuurlijk	de	Griekse	oudheid,	de	Renaissance,	het	
humanisme,	de	reformatie,	de	verlichting	en	na	de	industriële	revolutie,	de	globalisering	waarin	we	
terecht	zijn	gekomen.	Ondernemerschap	met	het	rationeel	inschatten	van	risico’s	levert	voordeel	op	
en	stelt	het	eigen	belang	voorop,	zo	min	mogelijk	dwars	gezeten	door	het	collectieve	belang.	Met	de	
opkomst	van	de	private	sector	komt	ook	de	economische	wetenschap	in	beeld	en	daarmee	ook	de	
beschrijving	van	effectiviteit	en	vooral	efficiëntie	van	werkprocessen	om	de	opbrengst	van	de	
inspanningen	te	maximaliseren.	In	een	geglobaliseerde	wereld,	waarin	alles	met	alles	samenhangt	
wordt	de	rol	van	de	informatietechnologie	steeds	sterker,	markten	worden	met	elkaar	verbonden	en	
economische	ketens	worden	steeds	langer	en	ingewikkelder.	De	verschillen	tussen	arm	en	rijk	
worden	echter	ook	steeds	duidelijker	zichtbaar.	Aan	de	ene	kant	neemt	het	aantal	arme	mensen	af,	
maar	de	verschillen	tussen	arm	en	rijk	daarentegen	worden	steeds	groter.		
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De	private	sector	is	aan	het	doorslaan	in	de	zin	dat	de	natuurlijke	leefomgeving	gezien	wordt	als	een	
exclusieve	verantwoordelijkheid	van	de	politiek	en	publieke	sector1.	Deze	zijn	echter	georganiseerd	
op	het	niveau	van	natie-staten	en	hebben	zich	dus	zelf	onvoldoende	geëvolueerd	op	dit	oranje	
bestaansniveau.	Vanwege	haar	monopolistische	positie	heeft	de	publieke	sector	lange	tijd	niet	
hoeven	na	te	denken	over	doelgericht	en	probleemoplossend	denken	en	handelen.	Het	gevolg	
hiervan	is	geweest	de	grote	privatiseringsgolven	in	de	jaren	’90.	Te	vaak	reageren	de	machtsvraag	en	
de	waan	van	de	dag	waardoor	geen	sprake	is	van	een	samenhangende	analyse	en	aanpak	van	
complexe	maatschappelijke	vraagstukken	en	problemen	van	vandaag.	
	
In	de	vroege	Middeleeuwen	is	er	nog	helemaal	geen	aanleiding	voor	een	oranje	bestaansniveau,	
omdat	alles	nog	overzichtelijk	en	weinig	complex	is.	Hier	en	daar	zie	je	in	Nederland	bijvoorbeeld	wel	
vroege	manifestaties	(graaf	Dirk	III	die	grond	aan	boeren	aanbiedt	hetgeen	een	grotere	vrijheid	en	
verantwoordelijkheid	met	zich	meebrengt,	maar	tegelijkertijd	leidt	tot	hogere	opbrengsten).	De	
agrarische	sector	in	Nederland	is	al	heel	vroeg	gericht	op	handel	met	de	stad.	Niet	de	zelfvoorziening	
en	wat	over	is	gaat	naar	de	stad,	maar	de	markt	wordt	meteen	voor	goede	prijzen	bediend.	Dat	
betekent	ook	een	druk	op	de	kwaliteit	en	het	
innovatievermogen.	Dus:	zowel	stedelijke	burgers	als	
boeren	op	het	platteland	hechten	aan	de	verworven	
vrijheid.	Je	ziet	dan	ook	dat	burgers	ontsnappen	aan	de	
lange	arm	van	de	kerk2.	Je	ziet	in	onze	Verlichting	ook	
dat	wetenschap	en	ambacht	samen	gaan	en	leiden	tot	
snellere	en	betere	productietechnieken.	De	overheid	
stelt	zich	dienstbaar	op	aan	belangen	van	kooplieden	en	
patriciërs,	zo	ook	aan	de	eerste	multinational	de	VOC.	
Met	de	opkomst	van	de	VOC	wordt	de	handel	professioneler	qua	risicospreiding	door	bundeling	van	
handelsactiviteiten	en	door	economische	innovaties	als	de	introductie	van	de	gulden	(verhandelbare	
papiergeld)	en	het	aandeel.	Desondanks	was	het	oranje	bestaansniveau	niet	het	overheersende	
bestaansniveau	in	de	Gouden	Eeuw.	Het	moralisme	van	burger	en	bijbel	had	nog	de	overhand.	De	
emancipatie	van	grote	aantallen	burgers	vanaf	de	jaren	’80	van	de	vorige	eeuw	leidt	tot	een	
consumentisme	en	materialisme	waar	de	burger	prat	op	gaat.	De	status	van	het	veel	geld	verdienen	
wordt	getoond	en	zichtbaar	en	wordt	verstrekt	door	de	media,	waarin	rijk	en	luxueus	leven	
verheerlijkt	worden.	Overvolle	agenda’s	en	het	idee	dat	de	mens	geleefd	wordt	door	puur	materiële	
behoeften	doet	zo	langzamerhand	de	vraag	rijzen	naar	zingeving.	De	harde	kenniseconomie	zorgt	
ook	voor	meer	onzekerheid	vanwege	de	internationale	concurrentie,	de	druk	die	we	onszelf	
opleggen,	maar	ook	het	feit	dat	de	multinationals	en	niet	de	politiek	leidend	zijn	voor	ons	collectieve	
belang.	Met	het	eigen	belang	voorop	worden	ook	ethische	en	morele	grenzen	overschreden	en	dat	
zet	kwaad	bloed.			
	
	
	
	
	
	
	

																																																													
1	Bovendien	heerst	in	de	private	sector	de	gedachte	dat	de	winst	uit	de	exploitatie	van	schaarse	grondstoffen	en	energiebronnen	
toebehoort	aan	de	onderneming	die	ze	succesvol	weet	te	exploiteren	en	dus	niet	aan	de	burgers	uit	de	natiestaten	waar	deze	grondstoffen	
en	energiebronnen	zich	bevinden.	Verder	worden	de	negatieve	externe	effecten	afgewenteld	op	de	overheid.		
2	Spinoza	als	vrijdenker	ziet	de	mogelijkheid	om	de	dualiteit	tussen	God	en	wereld	te	overstijgen	–	want	die	noodzaak	werd	in	die	tijd	wel	
gevoeld	–	door	van	beide	te	zeggen	dat	ze	één	en	verschillend	zijn.		
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Tabel	6	Groene	bestaansniveau	

Drivers	 Doel	 Maatschappelijke	
context	

Rol	 Gedrag	

Warme	
relaties	
Welzijn	van	
alle	mensen	
en	de	natuur,	
het	
ontdekken	
van	het	‘zelf’	
en	de	zin	van	
het	leven	en	
streven	naar	
harmonie	en	
consensus	

Het	in	vrijheid	en	met	
alle	mogelijkheden	en	
in	samenwerking	met	
anderen	invulling	
geven	aan	de	eigen	
leefomgeving	en	het	
realiseren	van	eigen	
maatschappelijke	
idealen	
	
Gevoelens	en	
gemeenschapszin	
De	menselijke	maat	
Gelijkwaardigheid	
van	mensen	en	de	
wereld	te	helen.	De	
mens	is	op	zoek	naar	
het	wezenlijke,	de	
bedoeling.		

Besef	dat	de	mens	het	
contact	met	de	medemens	
en	de	natuur	is	
kwijtgeraakt.	De	mens	gaat	
nadenken	over	de	zin	van	
het	leven	en	wat	zijn	
diepste	innerlijke	
gevoelens	en	verlangens	
zijn.	Het	streven	is	gericht	
op	een	egalitaire	
samenleving.	De	mens	
werkt	bij	voorkeur	in	een	
klein	team	intensief	samen	
om	gezamenlijk	doelen	te	
realiseren	en	de	menselijke	
maat	in	het	oog	te	houden.	
Steeds	vaker	worden	
werkwijzen	gezocht	om	
partijen	actief	te	betrekken	
bij	het	creatieproces	van	
nieuwe	producten	en	
diensten.	Ook	de	overgang	
van	
aandeelhouderskapitalisme	
naar	maatschappelijk	
verantwoord	ondernemen	
past	hierbij.	Belangen	van	
wereld,	samenleving,	
afnemers,	leveranciers	en	
werknemers	wordt	steeds	
belangrijker.		

De	concept-ontwikkelaar,	
die	samenhangen	snapt	
en	die	de	noodzaak	van	
verandering	richting	
ecologie	en	
gelijkwaardigheid	predikt,	
maar	de	realisatie	nog	
niet	echt	in	de	vingers	
heeft.	Wel	alternatieve	
ideeën	zoals	het	witte	
fietsenplan	van	de	
provo’s.	
Maatschappijhervormers,	
zoekers	naar	zingeving	

Hij	is	een	denker,	
die	samenhangen	
ziet	en	begrijpt,	
die	beseft	dat	er	
iets	groters	is,	
maar	daar	nog	
niet	helemaal	bij	
kan.	
Ambivalente	
houding	jegens	
politiek	en	
publieke	sector.	
Enerzijds	is	de	
mens	
wereldverbeteraar	
met	een	
optimisme	de	
wereld	beter	te	
maken.	Daar	moet	
ook	de	overheid	
op	in	zetten.	
Anderzijds	is	er	
grote	kritiek	op	de	
gevestigde	orde	
die	haar	autoriteit	
misbruikt	om	de	
vrijheid	van	de	
mens	te	beperken.	
Hij	richt	zich	op	
interactieve	
samenwerking		

	
De	mens	ervaart	dat	de	eenzijdige	nadruk	op	de	ratio	geen	recht	doet	aan	zijn	gevoelens	en	dat	door	
de	voortschrijdende	individualisering	de	gemeenschapszin	sterk	is	afgenomen	en	dat	door	de	
industrialisering	de	leefomgeving	wordt	aangetast.	De	mens	reflecteert	op	zich	zelf	en	ziet	een	kille	
en	onpersoonlijke	figuur,	ondanks	de	welvaart.	Het	welzijn	gaat	hij	steeds	belangrijker	vinden.	
Wereldgemeenschap	gaat	boven	wereldmarkt.	De	
natuur	wordt	het	milieu	waarin	hij	leeft	en	de	mens	
blijft	vertrouwen	op	het	oordeel	van	zijn	medemens,	
omdat	dit	hem	meer	inzicht	kan	geven	in	wie	hij	
werkelijk	is	en	omdat	hij	behoefte	heeft	aan	
zelfbevestiging.	Het	gaat	terug	op	de	Romantiek,	waarin	
intellectuelen	en	kunstenaars	zich	afzetten	tegen	de	
verlichting	en	Industriële	Revolutie.	Zij	vinden	de	
samenleving	onpersoonlijk,	onrechtvaardig	en	
onverantwoordelijk.	Uit	het	groene	bestaansniveau	
komt	ook	de	civiele	sector,	omdat	de	mens	
medeverantwoordelijkheid	neemt	voor	de	inrichting	van	zijn	eigen	samenleving	en	leefomgeving.	De	
maatschappelijke	vernieuwing	gaat	terug	tot	de	jaren	’60,	maar	ligt	ook	aan	de	basis	van	politieke	
correctheid	die	het	publieke	debat	doodslaat	en	aan	de	gedoogcultuur	die	de	moderne	rechtstaat	
soms	ondermijnt.	Het	kan	leiden	tot	egocentrisch,	narcistisch	gedrag.		
De	mens	is	uit	op	geluk,	beleving	en	betekenisgeving.	De	mens	wil	zich	onttrekken	aan	de	ratrace	en	
wil	voldoende	tijd	en	aandacht	aan	zichzelf	besteden.	Hij	vraagt	zich	af	of	‘meer’	wel	‘beter’	is,	met	
andere	woorden:	hij	gaat	voor	kwaliteit,	is	op	zoek	naar	het	wezenlijke	en	de	schoonheid	in	zichzelf	
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en	z’n	omgeving.	Hij	stapt	uit	de	ratrace	met	alsmaar	stapelende	(werk)druk.	Hij	verlangt	naar	een	
betere	samenleving	en	wereld	en	zet	zich	in	voor	de	realisatie	van	maatschappelijke	idealen.	De	
keerzijde	is	dat	hij	de	individuele	verantwoordelijkheid	van	de	mens	voor	zijn	denken	en	handelen	
ontkent	en	‘de	schuld’	geeft	aan	de	samenleving.	Hij	bepaalt	dus	zelf	wat	menswaardig	denken	en	
handelen	is.	Daarmee	is	de	ethiek	terug,	maar	zijn	maatschappelijke	bewogenheid	en	
medemenselijkheid	dienen	vooral	om	zichzelf	te	tonen	als	iemand	die	deugt.	Mensenrechten	en	
verdeling	van	welvaart	zijn	thema’s.	Persoonlijke	vrijheid	tot	zelfverwerkelijking	is	belangrijk	en	die	
mag	niet	beknot	worden,	dan	is	er	verzet.		
Met	het	gevoel	en	de	beleving	komt	de	subjectiviteit	in	beeld.	Ook	de	wetenschapper	zal	zich	
daardoor	meer	moeten	laten	leiden.	De	zoektocht	naar	zichzelf	is	tevens	de	zoektocht	naar	
zingeving.	Zowel	het	existentialisme	als	de	New	Age	beweging	met	z’n	spirituele	invalshoek	zijn	daar	
uitingen	van.	Het	collectieve	onderbewustzijn	begint	met	Jung	aandacht	te	krijgen.	Het	begrip	
synchroniciteit	als	het	schijnbaar	toevallig	samenvallen	van	meerdere	ogenschijnlijk	losstaande	
gebeurtenissen	neemt	daarbij	een	belangrijke	rol	in	(zie	later	het	boek	van	Joseph	Jaworski	over	
synchroniciteit).	Pas	in	de	tweede	helft	van	de	20e	eeuw	manifesteert	het	groene	bestaansniveau	
zich	duidelijk.	Post-modernisme,	relativisme	doemen	op	omdat	de	welvaart	algemeen	z’n	intrede	
heeft	gedaan	en	de	baby-boomers	de	menselijke	maat	centraal	stellen	en	daarmee	het	wij-zij	denken	
van	het	nationalisme	uitbannen.	Het	besef	van	iets	groters	dat	iedereen	bindt	–	de	kwetsbaarheid	
van	de	aarde	–	dringt	door.	Ook	de	civil	society	doet	z’n	intrede	in	de	zin	dat	burgers	
medeverantwoordelijkheid	nemen	voor	de	wereld	en	hun	samenleving.	Duidelijk	si	dat	het	verlangen	
naar	gemeenschapszin	aandacht	krijgt	en	de	vraag	naar	de	menselijke	maat	centraal	staat,	alleen	is	
de	stap	naar	actieve	betrokkenheid	nog	niet	algemeen,	ook	al	is	er	wel	een	tendens.		
	
Het	groene	bestaansniveau	is	in	Nederland	niet	sterk	verbreid	in	de	19e	eeuw.	Met	de	
Cobrabeweging	wordt	iets	zichtbaar	van	het	onderbewustzijn	van	de	mens	en	de	eros	,	de	
mythologische	oerkracht	die	alle	leven	schept	en	in	stand	houdt.	Met	een	onbevangen	en	
onbedorven	blik	van	het	kind	naar	de	buitenwereld	kijken.	Het	optimisme	van	de	jaren	’70	vertaalt	
zich	in	de	maakbaarheid	van	de	samenleving	en	de	wereld.	Spreiding	van	macht,	kennis	en	inkomen	
staat	centraal.	Met	het	verstrijken	van	de	jaren	’70	en	het	no-nonsense	beleid	met	een	uitloper	van	
het	New	Public	management	denken	wordt	gezocht	naar	een	nieuwe	weg	waarbij	de	samenleving	
een	vangnet	moet	blijven	vormen,	maar	de	burger	aan	zet	is	en	eigen	verantwoordelijkheid	moet	
nemen.	Het	verlangen	naar	gemeenschapszin	is	groot,	maar	de	samenleving	heeft	nog	geen	
eigentijdse	invulling	hiervoor	kunnen	geven.	Kenmerkend	is	dat	de	mens	grote	idealen	heeft,	maar	in	
de	dagelijkse	praktijk	vooral	met	zichzelf	bezig	is.	De	complexiteit	van	de	samenleving	en	de	wereld	
kan	alleen	inzichtelijk	worden	gemaakt	als	de	verschillen	tussen	mensen	en	groepen	mensen	
onderkend	worden.	Als	het	maatschappelijk	middenveld	–	het	bewijs	van	heel	veel	verenigingen,	
maar	ook	de	wijze	waarop	onderwijs	en	zorg	zich	gaan	bemoeien	met	samenlevingsvraagstukken	–	in	
beweging	komt	en	niet	aan	zichzelf	denkt,	maar	aan	de	burger	dan	wordt	het	mogelijk	een	sterke	
civiele	sector	te	ontwikkelingen,	waarin	mens	en	menselijke	maat	centraal	staan.		De	publieke	sector	
kan	het	vertrouwen	van	de	burger	terugwinnen	door	de	civiele	sector	te	stimuleren	en	daarmee	de	
verantwoordelijkheden	van	burgers	te	benadrukken	en	door	bij	beleidsvoering	en	uitvoering	
burgerparticipatie	een	centrale	plaats	krijgt.	Het	groene	denken	is	naar	mijn	gevoel	toch	vooral	een	
tegen-gerichtheid:	tegen	macht,	tegen	orde,	tegen	traditionele	gezin,	tegen	welvaart,	status	en	
succes.		
	
	
Bestaansniveaus,	tweede	bandbreedte	
De	Nederlandse	samenleving	toont	zich	in	haar	dynamiek	en	complexiteit	als	een	
mozaïeksamenleving.	Er	is	veel	wisselwerking	en	er	bestaan	grote	verschillen	tussen	de	
toekomstvisie	en	de	besluiten	van	verschillende	groepen	burgers.	De	mens	ontwikkelt	een	integraal	
mens-	ene	wereldbeeld,	waardoor	hij	zich	op	een	nieuwe	wijze	tot	de	medemens	kan	verhouden	en	
de	mensheid	zich	op	een	nieuwe	manier	met	de	natuurlijke	leefomgeving	kan	verbinden.		
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De	analyse	van	deze	tijd	is	een	mix	van	bestaansniveaus:	Groene	en	Oranje	burgers	die	zich	hebben	
aangepast	aan	ontzuiling,	ontkerkelijking	en	globalisering	en	de	Blauwe	en	Rode	burgers	die	de	
ontwikkelingen	als	beangstigend	ervaren.	Het	Paarse	denken	vervat	in	de	immigranten	die	voelen	dat	
een	gevoel	van	onderlinge	verbondenheid	ontbreekt	en	de	sociale	cohesie	ver	te	zoeken	is.	Dus:	veel	
verschillende	bestaansniveaus	en	een	groot	aantal	verschillende	culturele	identiteiten.		
De	praktijk	is	toch	nog	vaak	dat	de	publieke	sector	nog	sterk	verkokerd	blijft	waardoor	het	ontbreekt	
aan	samenhangende	en	doelgerichte	oplossingen	voor	de	maatschappelijke	problemen	en	
uitdagingen.	Verder	is	de	sector	naar	binnen	gekeerd	en	bureaucratisch,	waardoor	de	mondige	
burger	al	gauw	denkt	niet	serieus	te	worden	genomen.		
Met	Pim	Fortuyn	kwam	er	geïntegreerde	kritiek	op	het	gebrek	aan	Paarse	cohesie,	kritiek	op	de	Rode	
criminaliteit	en	onveiligheid,	het	Blauwe	falen	van	(semi)publieke	sector,	de	wildgroei	in	de	Oranje	
private	sector	en	de	Groene	politieke	correctheid	en	gedoogcultuur.	Dit	luidde	een	tijdperk	in	van	
vertwijfeling,	van	nationalisme,	isolationisme,	angst,	boosheid.	Het	bewijst	de	noodzaak	van	de	
reparatie	van	de	blauwe	en	paarse	fundamenten	onder	de	Nederlandse	samenleving	mede	om	de	
opmars	van	het	rode	bestaansniveau	tijdig	te	kop	in	te	drukken	en	het	herstel	van	de	schaduwzijden	
van	Groen	en	Oranje.		
	
We	lijken	nu	voor	een	tweesprong	te	staan:	het	spoor	van	de	uitzichtloze	voortzetting	van	het	
verleden	naar	de	toekomst	of	het	zetten	van	een	nieuwe	stap	naar	het	gele	bestaansniveau	
waardoor	het	verticale	inzicht	kan	ontstaan	dat	nodig	is	om	geleidelijk	tot	nieuwe	oplossingen	te	
komen	voor	onze	complexe	vraagstukken.		
	
De	spanningen	zijn	er	op	hoofdlijnen	tussen	de	Groene	en	Oranje	burgers	aan	de	ene	kant	en	de	
Blauwe	en	Rode	burgers	aan	de	andere	kant.	Daarnaast	zijn	er	verticale	spanningen	tussen	de	
Groene	burgers	en	de	Oranje	burgers	ten	aanzien	van	de	visie	op	welvaart	en	welzijn,	economisch	
groei	en	duurzame	ontwikkeling.	Ook	bestaan	er	verticale	spanningen	tussen	Blauwe	en	Rode	
burgers	over	de	verschillen	in	visie	op	macht	en	gezag,	respect	en	orde.	Dergelijke	verschillen	
bestaan	tussen	alle	bestaansniveaus	omdat	de	mensen	in	de	eerste	bandbreedte	vooral	denken	en	
handelen	vanuit	zijn	dominante	bestaansniveau	en	van	de	andere	bestaansniveaus	alleen	de	
schaduwzijden	ziet.	De	mensen	begrijpen	elkaar	steeds	minder	door	e	verticale	verschillen	in	
bestaansniveau	en	de	horizontale	verschillen	in	culturele	identiteiten.	Daardoor	worden	
standpuntuitwisseling	en	visie-uitwisseling	niet	meer	gedeeld.		
	
Tabel	7	Gele	bestaansniveau	

Drivers	 Doel	 Maatschappelijke	
context	

Rol	 Gedrag	

Zelfrespect	
Flexibele	aanpassing	
van	de	samenleving	
aan	veranderingen	
door	emergent	
inzicht	en	integrale	
visie,	inrichting	en	
leiderschap	

Integraal	en	emergent.	Het	
vinden	van	oplossingen	voor	
complexe	vraagstukken	op	het	
gebied	van	veiligheid	en	
rechtsorde,	werk	en	inkomen,	
onderwijs/opvoeding/cultuur,	
gezondheidszorg/welzijn/sport
/recreatie,	wonen	en	
leefomgeving,	leefmilieu	en	
infrastructuur,	internationale	
samenwerking	en	defensie	

Door	contact	met	diepere	
zelf	heeft	hij	een	nieuw	
verantwoordelijkheidsgevo
el	voor	het	wel	en	wee	van	
de	mensheid.	Er	is	geen	
scheidslijn	tussen	zijn	
persoonlijkheid	en	de	
mensheid.	De	
persoonlijkheid	is	dus	een	
middel	om	in	te	zetten		

Emergent
e	leiders,	
denkers	
en	
pioniers	
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Toch	zijn	er	wel	een	hoop	signalen	van	verandering,	maar	nog	weinig	in	samenhang.	De	
systeemwereld	is	nog	te	dominant	om	vernieuwing	toe	te	laten.	Het	is	ook	een	complex	zoekproces	
tussen	rechtsgelijkheid	en	maatwerk.	Bovendien	is	het	
complex	om	naar	nieuwe	oplossingen	te	zoeken	die	aan	alle	
wereldbeelden	recht	doen	en	die	streven	naar	nieuwe	
gemeenschappelijke	doelstellingen	waarin	iedereen	zich	kan	
herkennen.	Gat	gaat	om	burgers	die	het	vlakland	denken	en	
handelen	voorbij	zijn	en	in	staat	zijn	zichzelf	op	een	nieuwe	
wijze	aan	de	wereld	te	verbinden.	Ze	combineren	een	
onafhankelijke	persoonlijkheid	met	een	diep	gevoel	van	
verbondenheid	met	de	wereld	om	zich	heen.	Ze	denken	en	
handelen	integraal	en	zijn	daardoor	in	staat	de	complexiteit	van	de	wereld	en	samenleving	te	
doorgronden.	Ze	vormen	een	nieuwe	progressieve	maatschappelijke	voorhoede	die	in	staat	is	een	
nieuwe	toekomstvisie,	een	nieuwe	inrichting	van	de	Samenleving	en	een	nieuw	leiderschap	tot	stand	
te	brengen.		
Het	overstijgen	van	fundamentele	verschillen	vereist	een	aantal	zaken.	Ten	eerste	moeten	alle	
barrières	worden	weggenomen	die	mensen	verhinderen	zich	aan	te	passen	aan	de	complexiteit	van	
de	leefomstandigheden	(het	emergente	ontwerpprincipe).	Ten	tweede	moeten	de	oplossingen	zijn	
geënt	op	de	spanningen	in	de	Nederlandse	samenleving.	Voor	zover	mogelijk	moet	aan	alle	burgers	
recht	worden	gedaan	en	moeten	alle	aspecten	in	hun	samenhang	worden	meegenomen	(het	
integrale	ontwerpprincipe).	Ten	derde	moeten	alle	oplossingen	praktisch	uitvoerbaar	zijn	en	moet	
rekening	worden	gehouden	met	organisatorische	aspecten	(het	functionele	ontwerpprincipe).		
	
Het	gele	bestaansniveau	erkent	de	kracht	van	de	voorgaande	bestaansniveaus,	maar	is	niet	blind	
voor	de	schaduwzijden	ervan:	hulpeloosheid,	beknellend	paternalisme,	machtsmisbruik,	
dogmatisme,	consumentisme	en	narcisme.		
	
	
Terwijl	het	gele	bestaansniveau	wordt	gekenmerkt	van	wij	naar	ik,	laat	het	turqooise	bestaansniveau	
de	weg	zien	van	ik	naar	wij.	Zie	onderstaand	schema.		
	
Tabel	8	Turkoois	bestaansniveau	

Drivers	 Doel	 Maatschappelijke	
context	

Rol	 Gedrag	

Harmonie	in	een	
onbegrijpelijke	
wereld	
Aandacht	voor	
dynamiek	van	de	
aarde	als	geheel	en	
denken	en	handelen	
op	macroniveau	

Holisme	en	synthese	
Stap	naar	een	duurzame	en	
vreedzame	
wereldgemeenschap	

Besef	dat	alles	een	plaats	
heeft	en	dat	de	mens	ten	
diepste	verbonden	is	met	
de	wereld.	Wat	hij	de	
wereld	aan	doet,	doet	hij	
ook	zichzelf	aan.		

	 	

	
	
Emergent	leiderschap	
Authenticiteit	is	de	kerneigenschap	van	geel	leiderschapschap.	Deze	stijl	ontwikkelt	zich	langs	de	lijn	
van	de	persoonlijkheid	van	de	mens.	De	leider	moet	goed	weten	waar	de	samenleving	of	organisatie	
staat	en	moet	zijn	leiderschapsstijl	daar	aan	passen.	De	persoonlijkheid	van	de	gele	leider	is	ver	
ontwikkeld.	Hij	doorziet	de	verticale	en	horizontale	dynamiek	en	de	spanningen	in	de	samenleving	en	
hij	is	toekomstgericht.	Maar	die	visies	en	oplossingen	moeten	haalbaar	zijn.	Hij	is	een	kamelen,	maar	
tegelijkertijd	trouw	aan	zich	zelf.	Hij	dient	dus	echt	vanuit	een	diepe	verbondenheid	met	de	
samenleving	en	de	organisatie.	Overstijgen	en	overbruggen	tussen	mens	en	mensheid	en	het	
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overstappen	van	een	uiterlijke	oriëntatie	op	de	samenleving	en	de	wereld	naar	een	innerlijke	
verbondenheid	tussen	mens	en	mensheid	is	een	kolossale	opgave,	die	een	nieuw	bestaansniveau	
aannemelijk	maakt.		
	
Het	woord	emergentie	komt	van	het	Engelse	
emerge,	tevoorschijn	komen,	opdoemen	en	
heeft	vervolgens	een	negatieve	connotatie	
gekregen	in	het	woord	emergency	dat	staat	
voor	onvoorziene	gebeurtenis	of	noodtoestand.	
Dat	zegt	veel	over	onze	cultuur,	waarin	orde	en	
regelmaat	heersende	waarden	zijn	en	
onverwachte	zaken	als	bedreiging	worden	
ervaren.	In	het	perspectief	van	de	steeds	
complexer	wordende	wereld	die	gekenmerkt	
wordt	door	een	grote	mate	van	dynamiek,	krijgt	
emergentie	neutrale	lading	in	de	zin	dat	je	
voortbouwt	op	het	bestaande,	maar	om	moet	
kunnen	gaan	met	het	onbekende	waarmee	je	in	sneltreinvaart	geconfronteerd	wordt.	En	die	zaken	
die	op	ons	afkomen,	zijn	niet	allemaal	eenvoudig	op	te	lossen	zaken.		
	
Emergent	leiderschap	is	een	vorm	van	(belangen)overstijgend	leiderschap	vanuit	de	urgentie	grote	
vraagstukken	aan	te	pakken.	De	emergent	leider	zal	daarbij	het	motto	van	Confucius	moeten	
omarmen:	‘Hij	wist	dat	hij	gelijk	had,	hij	wist	dat	hij	gehoord	werd,	hij	wist	dat	het	(nog)	niet	kon,	en	
toch	kon	hij	niet	anders	dan	volhouden’.	Dat	geldt	ook	voor	hedendaagse	pioniers.	Het	gaat	hen	niet	
meer	om	hen	als	persoon	en	eigenbelang	is	niet	meer	aan	de	orde.	Deze	leiders	sturen	op	inhoud	en	
houden	niet	alleen	processen	gaande.	Zowel	inzicht	in	korte	als	lange	termijnontwikkelingen	is	nodig.	
Het	is	als	een	bergklimmer	die	tegen	een	steile	rots	op	moet	klimmen:	hij	moet	ook	hebben	voor	de	
way,	het	hele	onoverzichtelijke	traject	voor	zich,	als	de	grip,	het	volgende	aangrijpingspunt.	
Overstijgend	leiderschap	gaat	verder	dan	competentiemanagement,	het	gaat	om	het	leggen	van	
nieuwe	kiemen.	In	de	niches	ligt	de	sleutel	voor	de	toekomst.		
	
Nieuw	leiderschap	kenmerkt	zich	door	een	continu	aanpassingsvermogen	aan	de	complexiteit	van	de	
maatschappelijke	problemen	en	uitdagingen	waarvoor	ze	zijn	geplaatst.	Dat	vereist	verandering,	
maar	dat	kan	niet	vanuit	één	specifiek	bestaansniveau	zonder	inzicht	in	de	wisselwerking	tussen	de	
afzonderlijke	bestaansniveaus.	Er	is	behoefte	aan	een	nieuw	bestaansniveau	waarbij	de	mensheid	in	
staat	is	om	te	gaan	met	de	complexiteit	van	de	leefomstandigheden.	De	mens	moet	het	vlakland	van	
de	eerste	set	bestaansniveaus	achter	zich	laten	en	overstappen	naar	de	tweede	bandbreedte,	
waarbij	het	onderscheid	tussen	mens	en	mensheid	wegvalt	(zie	het	gele	bestaansniveau).	Het	besef	
dat	het	oude	versleten	is,	maar	dat	elementen	van	het	oude	meegenomen	worden	in	het	nieuwe	
wijst	op	emergentie.	In	feite	krijgt	het	bruikbare	van	het	oude	weer	nieuwe	glans.		


