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In dit jaar wordt het feit herdacht dat twee eeuwen geleden Jean-
Jacques Rousseau is overleden. Hij is het meest bekend geworden door

.

	

	 een van essays, geschreven als antwoord op een prijsvraag, en waarin
de stelling werd verdedigd dat de Civilisatie, door de aantasting .

:- van de natuur buiten en in de mens, diens geluk niet heeft verhoogd. •
De waardering Van de natuur ten koste van de kuZtuur, uiting van een
eeuwig al voorkomend pessimisme over het lot van de mens, was in de
achttiende eeuw maatschappelijk begrijpelijk. De enorme armoe van
boeren en arbeiders, de moeilijkheden die de derde stand ondervond,
de weergaloze uitbuiting door adel en geestelijkheid van het volk, .
de verwoestende oorlogen.., alles kon worden uitgelegd als een teken
van een ondergaande sociale orde-.
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Autoriteit kan beschreven worden als de overeenstemming omtrent het'terrein van Zeggenschap 'Van een individu of groep. :. •
Betreedt een buitenstaander dit terrein, dan ontstaateen koMpetentie-strijd, tenzij de binnendringer duidelijk tekenen - van onderworpenheid .

. vertoont, Lange tijd is het terrein van zeggenschap uitsluitend alge-bakend geweest in de ruimte: grondbezit was de duidelijke en ondubbel- I :zinnige grondslag van autoriteit.. 
Het lag verankerd in een natuurrecht met diepe biOlogiese wortels,
vermenselijkt . in geformaliseerde eigendomsverhoUdingen.-ydor.mensen 	. .is degrondslag van autoriteit al lang niet meer uitsluitend dat wat
men lezét, maar vooral ook wat men. bezit: het . "Mobiel territorium". dat men met zich-meedraagt als men verhuist en dat men verdedigt te-
gen eenieder die zich eraan vergrijpt.

, • Tot ditmobiele territorium behoort ook de "geestelijke bagage" die..: men zich verworven heeft, die mek eventueel exploiteert als kapitaal,
• goed,. en die evenzeer tot koMpetentiestrijd aanleiding geeft zodra

. .anderen zich begeven op het terrein; Waarvan men Zegt: "Hij is een
autoriteit o dat gebied". De geheimtaal en hokuspokits- van diverse -

. wetenschappelijke Vakgebieden. ,dienen in feite om het territorium on-
toegankelijk en de autoriteit onaantastbaar te maken.
Niet alleen op het ekonomiese en kulturele vlak zijn territoria 'afge-
bakend in eigendamsverhoudingen en koMPetentiekodes, maar ook :ot> het

. politieke vlak in de vorm van bevoegdheden en maChtsverhoudingen.:Het
terrein van de bevoegdheid of macht is nooit onbeperkt, het is meer-- -
of minder duidelijk 'afgebakend in "posities" die door wisselende indi-
viduen "bezet" worden in een sociale struktunr die • door voortdurende .,
schermutselingen vorm krijgt. -Aan de grenzen van, deze individuele ter-

- ritoria, die niet zelden gen ruimtelijk -symboliese uitdrukking hebben, •
. vinden voortdurend krachtmetingen -plaats ' waarbij. de grenzen-w-ordel). verplaatst of bevestigd. : S : -

•

Die krachtmetingen tussen verschillende autoriteiten gadete slaan In -•
- het perspektief.vat de territorialiteit is een ware vermakelijkheid.

Het duidelijkst is dit waar te .nemen in zakelijke vergaderin&O .. Niet -
alleen de plaats (hoofdeind of zijkant , van de vergadertafel), maar .. 	-Aook de toegestane spreektijd symboliseert het territorium dat -door ."
eenieder ia verworven, •
De diergedragakundigen (ethologen) zijn het er niet over eens wat de
gemeenschappelijke grondslag is Van de verschillende funkties van het
territoriale ' gedrag bij verschillende diersoorten, en misschien kan.
ik Vanuit de gesublimeerde territoria van mensen terugtedenerend daar-- over enig licht laten schijten. Bij sommige diersoorten heeft het
territorium een sexnele funktie: de mannetjes - zijn alleen potent en

. • aantrekkelijk Voor de wijfjes wanneer zij een territorium hebben dat
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. tgri opzichte-van . andete. mannetjes weten te verdedigen. Buiten de
.

	

	 arena waar territoria :wotden'afgebakend zwerven impotente mannetjes
. rond die schijnbaar geen sexuele driften hebben en dus ook geen nage-

slacht. Hier heeft bet territorium kennelijk een funktie Voor de na-
:

	

	 tuurlijkeeelektie; Bij andere Soorten speelt het territorium een rol -

in de geboorteregeling. Het territoriumgedrag heeft een afstotende

funktie, hethoudtde paartjes op een zodanige afstand van elkaar dat
de exploitatie van de voedingsbronnen in de direkte omgeving van het
paar op 4-é meest ekonahiese wijze kan geschieden; én overbevolking

.

	

	 wordt voorkomen. Ook hier zwerven buiten het bezette gebied individu-

en rond die een marginaal bestaan leiden en elk territorium dat door .
: de eventuele dood van bezetters vrij komt, onmiddellijk opvullen.

Deze funktie heeft het grondbezit bid mensen heel duidelij k ook in de - .
europese middeleeuwen gehad. De beste gronden werden geëxploiteerd.

• door gemeenschappen met één of andere hechte eociale sttuktuht, waar, .

binnen de grond al of niet eerlijk, in kommunaal (esdorpen) of feo-

. daal (hoforganisatie) verband', Werd verdeeld. Het geboorte-overschot

. -van deze gronden verdween in huurlegers; het klooster werd keuter,
• zwetver,: marskramer: of minstreel, en leidde een marginaal bestaan

.

	

	 totdat de-opleving van de handel in de late middeleeuwen nieuwebe-

staansbronnen aanboorde en hen opving in de- eteden die den ontston-

den. Dit leger van marginale-individuen 'heeft weinig gesthiedenis. ^

• . gemaakt, maar hetwaren "ellendigen" in de taalkundige zin van het

. Woord: "uitlandigen" .

- . ROUTINES ' -

De herkomst van woorden biedt trouwens meer aanknopingspunten tot eet

beter begriP:Van territorialiteit bij Mensen, als men de gedachten-

gang volgt van Jóst Trier; aangehaald in de inleiding van de Vries.
Trier verklaarthet ontstaan Van woorden .uit

, de werkzaamheden van de .

primitieve Mens in het bos , dat hij in bezit ham door hakken, kappen; ,

snijden, kloven, : vlechten, binden, -afrukken,' scheuren, harken, Sprei-:
den enzovoort. Ven belang is hier de -groep woorden ge Verwijzen naar
het omheinen van een stuk grond: tuien, omtuinen, tuin, town en ding;

dingplaats, geding, dinghoofd, maat mijns inziens- ook hor (vlecht-

werk), horde en behoren. E gt.' van de bélangtijkete-woordhistoriese.,
verwantschappen in dit verband is echter die nissen winnen; wonen,

. Wennen en wanen, of winst
., gewoon, gewend, verwaand.

Wonen is niet zonder meer verblijven, hét verwijst ook naar een toe-

etend waarin de bewoner zich goedschiks of kwaadschiks-een-plaatS in ,
'ziin miljeu (niet alleen het natuurlijk-miljeu, maar bok in het mil-

:jeu rvan zijn soortgenoten) verw6rVen
. heeft, het verwijst naarwinnen;

• en naar onoverwinnelijkheid op eigen terrein, verwaandheid', pronk-

zuat, kortom: . territorum-Waaraan . is de Zelfbewustheid en pnkwets- •
baarheid van de bezetter van een territorium, die "raadselaChtige

-

	

	 vermeerdering van krachten energie" bij organismen die zich .een
territorium verworven hebben

., te danken? Waarom verliest de buitén
staander het gevecht, waarom zinkt hem de moed In de schoenen op en-

-, derffians territorium, bij konftontarie met de bezetter, 4e bezitter
.-ven dat territorium, wat brengt hem daar tot Ondetworpenheidsgedragi •
Waaraan is de omslag te wijten die een Vechtteaktie . doet veranderen.
in ' eenvluchtreaktie? Wie dit begrijpt, begrijpt het autoritaire .

• gedrag én bet bndergeschiktheidsgedrag, van binnenuit; uit zijn
. biologiese:wortels, eh al is dat dannog Meer het halve verhaal; het
.- is een noodzakelijke helft. '
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Het antwoord is eenvoudig, op het banale af: op het eigen terrein
staat men sterker, omdat men eraan gewoon, gewend is :(wennen heeft, verwantschap met een oudsaksigch woord dat "tot zich trekken" bete-' - kende), omdat men het ként als achtergrond van levensnoodzakelijke ^routines. En dat komt 4e doelmatigheid van deze routines zeer ten -
goede (ga maar eens koken in andermans keuken). Thuiswedstrijden
wint men gemakkelijker, niet omdat er éán of andere mysterieuze -'kracht uitgaat van eeneigen territorium, maar omdat van het eigen
territorium geen sinjalen uitgaan die twijfel zaaien bij het kiezen
van te volgen routines.
Daardoor zijn Sleutelsinjalen zoals de aanwezigheid van een indrin-
ger duidelijker als ondubbelzinnige "deblokkerende prikkel" herken-- baar. Een geschikte Prikkel deblokkeert een doelmatig gedragsreper-
toire dat - aangeleerd of aangeboren 7 klaarligt in het organisme om
geaktiveexd te worden zodra de situatie 4e sleutalsinjalen uitzendt .waarop het organisme reageert: :De ethologie houdt zich voornamelijk
bezig met de studie w g lke éleutelsinjaleh nu precies een bepaald ge-
dragsrepertoirebij een bepaalde Soort tevoorschijn roepen'.
Hoe Meer "ruis" de omgeving bevat, des te weifelender wordt de 17e415.-_tie, en ars twee strijdige sinjalén worden ontvangen, kan een geheel
niet in de situatie passende routine Worden ontplooid. De bezetter .
van een territorium schakelt. alle ruis in zijn omgeving uit door ge-
wenning, of zelfs door "inlijving", door het leggen van een "web van
vertrouwdheid" (Hillenius) over zijn omgeving. Het uitzetten van
geurmerkeh bij verschillende diersoorten is een vorm Van inlijving

:dia niet alleen voer de afschrikking. van Soortgenoten dient, of voer
' de aantrekking van een levenspartner', maar obk- voor de eigen ori gn-. tatie en ordening van verwachtingen.

Binnen deze gewone, afgebakende wereld die het territorium biedt,
kan het sinjaal van een langskomend wijfje bij, het mannetje, of eenlangskomende prooi bij beide, op 4e meest doeltreffende wijze geda-
kedeerd worden voor de routines vanparing of achtervolging. Tegen
de achtergrond van "gewone" informatie kan iedere deblokkerende

,- prikkel voor levensnoodzakelijke routines ondubbelzinnig herkend
worden; In "-zijn territorium bereikt een organisme een informatie-
evenwicht met zijn Omgeving, waarin elke ongewone kans of dreiging

, opvalt en op de meest efficiënte wijze benut of bestreden kan worden.- "Rust en orde" is daarom de eerste funktie Van het territorium en •het eerste streven -van elke autoriteit, teneinde de ongestoorde af.-
wikkeling van de dagelijkse gang van zaken op de meest -efficiënte
wijze mogelijk te maken. Rust en orde worden niet in de eerste
plaats bedreigd door leden van een ándere soort die andere bronnen
exploiteren, eventueel op hetzelfde terrein, maar zij worden vooralbedreigd door de leden Van dezélfde soort: 4át zijn de potentiële
konkurrenten ., omdat zij per definitie gelijksoortige belangen 'hebben:Rust en orde zijn _geen absolute begrippen, zij zijn afgestemd op Iet
individu of degroep - die ze handhaaft; het zijn de randvoorwaarden
van de levensnoodzakelijke routines vah dit individu,of.deze groep,'en alle-onruat.en wanorde die geen invloed op déze routines hebben,-
wordén niet als aantasting van rust en orde. ervaren. Rust en orde- „zijn de kontraVerm van deze routines .; en dienen alleen om de exklu- •
sieve invloed en doeltreffendheid Van de bezetter te garanderen.  -In deze zin zijn rust en orde kenmerken van het leven zelf, dat zich
door de celwand afschermt van de wanordelijke buitenwereld, opdat de
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levensnoodzakelijke processen Zich in de juiste volgorde, volgens,
• een erfelijke wetmatigheid ongestoord kunnen voltrekken. De Celwand

,--weert af en selekteert ., en dat is ook wat de bezetter aan de gren-
zen van zijn territorium doet: hij weert . af wat zijn routines ztu.,

- kunnen onderbreken en hij laat toe wat zijn gedragsrepertoires niet
stoort.

- Soortgenoten zijn potentiële ordeverstoorders, maar zij worden niet -
af geweerd als zij onderworpenheidsgedrag vettonen of een bijdrage

. aan.deze.toutiges leveren -.(wijfje), als ze de bezetter niet "V-oor •

. de voeten lopen" eg zich tiet van zijn exklusieve rechten meester
: maken.- Zij stellen zich dan"gehoorzaam" op en lopen de kans d l te

worden van het-tetritoriut dat tot de bezetter "behoort", zij dienen
: zich "behoorlijk" tg.gedrngén, en worden "horigen" 'Onder zijn . auto-

riteit. Zij maken deel, uit van de rusten orde van-de,bezetter'en
worden als zodanig door hem verdedigd,. •

, GEVESTIGDEN EN BUITENSTAANDERS

' De andere helft Van het verhaal is de menselijke kant. Mensen zijn
, geen dieren, zij. beschikken over een vermogen dat ik in navolging.

van Harrison c.s. "conceptueel vermogen" noem: "Het vermogen om een
- reeks van handelingen teoverzien, waarvan alleen de eerste direkt .

: uitvoerbaar is". : . • -

Dat maakt het , de mens mogelijk in zijn levensnoodzakelijke routines -
- andermans aktiviteiten te integreren. Het taakt taakdeling mogelijk .

én kombinatie van basiatoutinás tot hnndelingenreeksén die tot veel
verdergaande en grotere verscheidenheid aan resultaten leiden dan .. '

--. vastliggend gedrag bij dieren. Het maakt aktiviteiten mogelijk die  •
' op zich niet in 'een behoefte voorzien, - doch alleen in een reeks Van
handelingen zinvolzijn: .. de zogenaamde "interfunktionele" áktivitei-
ten (de Jong). En daartoe behoort de handel, het maken van gereed- .
schappen, het ontwikkelen van kapitaalgoed, maat ook het handelen
ter Wille van "de lieve vrede". 'Dat laatste is de grondslag van in--

. : timidetie en uitbuiting. • . ,
*. Wat dieren in hun territorium niet is gelukt, daattoe blijkt demens

.- in staat. De menselijke bezetter. laat zijn horigen deelnemen aan
_ zijn eigen, gedragspatroon en wordt daardoor in staat gesteld veel
▪ - grotere territoria te beheren dan voorzijn eigen overleving nood-

zakelijk is. De natuurlijke ruimtelijke beperkingen van 'het terri-,
„

	

	 totimt die door de eigen spierkracht én energie van een individu,.
werden gesteld, zijn daarmee verbroken, zonder dat de van nature

▪ aanwezige expansiedrift ..in het territoriale gedrag Van individuen'
evenredig wordt verminderd.

, Een voortdurende en ongebreidelde expansie op veel grotere schaal
- dan het individuele nivó van, enkele toevallig dominante enkelingen

.

is daardoor mogelijk gemaakt, en kan alleen worden beeindigd door de
: ongehoorzaamheid der horigen die evenredig met de expansie van en-

kelen, terrein verloren hebben. -
NU hoeft een territorium niet altijd door een individu bezet te wor-
den:-de bezetter kan : ook een groep zijn dié.in.hiet7-feodaal vertand

-

	

	 samenleeft én de taken naar eVenredigheid; kommunaal, verdeelt, Een
-. dergelijke groep laat echter zijn rechten gelden zodra een andere
'groep zich op zijn territorium vertoont: er ontstaat een machte-
strijd tussen gevestigden én buitenstaanders die dikwijls tot uit, J.
buiting.bfachterstelling van . dttieuwkomers leidt, h6e :demokraties

„
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Ittsg, . .
de reeds gevestigden Ook onderling hun Zeggenschap verdelen. Ziedaarvoor bijvoorbeeld "De gevestigden én de buitenstaanders" van-Norbert Elias. . ' • , - :. .In het begin Van -dit artikel is al betoogd dat de autoriteit bij, mensen niet meer door grondbezit wordt bepaald, maar veeleer ab- .- .: strakte zaken als eigendom, kennis en macht. Kapitalisme-is een .. Scheefgegroeide spruit in de verdere ontwikkeling van territoriali-teit bij mensen: de kapitalist laat anderen toe op zijn eigendom,het kapitaalgoed, met het vooropgezette doel zich van bun routines. .' te bedienen. Kapitaalgoed kan beschouwd worden als een territorium--, dat optimaal geschikt gemaakt is voor routinematige aktivitéiten.- De kapitalist kan daarbij , zozeer van zijn eigendom vervreemden, dat - ..-, de horigen zich,uit bittere ekonomiese noodzaak overigens, mgár dan • ...de bezitter vereenzelvigen met het bedrijf. Een bedrijfsbezetting -heeft dan ook náást, of juist dóór Zijt direkte ekonomiese en poli-tieke betekenis, een gevoelsmatig7-biologiese betekenis. De territo-riale betekenis van de arbeidsplaats blijkt wel uitigkde veelal ge-' bruikte uitdrukking voor ontslag: "op Straat komen steen". Dá eigen-. dom (het- eigendomsrecht) is 'hier volkomen abstrakt en vervreemd van -._ hát eigendom, het kapitaalbezit, dat door de bezetters verdedigd'wordt. -' : • . . - ' . --' Voor de eigenaar is de eigendom nog slechts een som gelds', een ge-- tal dat een hoeveelheid ekonomiese Zeggenschap symboliseert; die -:. bij kan vermeerderen door hem op de juiste plaats- aan te wenden, of- voor eigen behoeftenbevrediging gebrliken. Voor de arbeider is hetbedrijf niet alleen Zijn bron van inkomsten, het is pok zijn plaats ._ of positie in d&maatschaPPeIiike struktuur, - een territorium dat hijzich bij de sollicitatie heeft gewinnen, Waaraan hij gewend, gewoon- .geraakt is, waarop zijn waan, zijn hoop gevestigd is; de situatie inwisselwerking waarmee hij zijn routines'en : zichzelf heeft gevormd:.
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Behalve deze benadering van het territoriale gedrag ven binnenuit,
waarbij - de expansie van het territorium door de bezetter voortdurend -
op de voorgrond trad, moeten We nu het territorium ook van buitenaf -

. bekijken, en daarbij speelt de inperking, terugwijzing en plaatsing
- van hetindividu door da andereneenbelangrijke

:In het openbare en zakelijke leven is een voortdurende neiging Mensen
' te "Plaatsen”, in hokjes in .te delen, te stigmatiseren, en daarmee

. -zo' mogelijk :uit te rangeren, "weg te promoveren", in een onschade-
lijke-positié te manoeuvreren. Er wordt Ook verwacht dat men "zijn -

'

	

	 . plaats weet", "zich niet ot andermans terrein begeeft", "Zijn be-
voegdheden niet -tebuiten gaat". Een eindeloze reeks van ruimtelijke

, voorstellingen wordt gehanteerd om de Sociale sttuktuur in zijn on-
derdelen af te bakenen.

' Specialisering is één van de belangrijkste fundamentele . maatschappe-
lijke processen die voortbouwen op wat biologies in de mens voorhan-
den is: de behoefte aan een eigen terrein, optimaal geschikt voor de

.eigen routines. Specialisering heeft echter ook het uitwendige as'
pekt van het territoriale, gedrag, waardoor ten eikaar zijn plaats
wijst, de macht verdeelt; al of niet om te heersen (verdeel: en - •
heers)- -
De "ritst en orde" terwille van de eigen routines op het eigen terri-
.tórinm: .vindé . zijn noodzakelijke tegenhang in hetregelen van ander-
mans gedrag, de zekerheid omtrent de plaats van anderen, en de sta-
bilisering van verwachtingen naar buiten, het verzekeren van aanvoer -
en afvoer:: Het is imme rs ekonomies . van essentigel belang te kunnen-
rekenen op anderen.
Boven dat ekonomiese aspekt' verheft zich een geheel van-verwachtin-
gen, normen, Waarden, afspraken, tegels, verbodsbepalingen, procedu-
res, kortom kultuUr, die' de uitwendige zekerheid moet garanderen.
Dat geheel schept de randvoorwaarden voor de eigen specialistiese
routines en de daarvoor noodzakelijke rust en orde binnen het eigen -
territorium.
Specialisering schept een-afhankelijkheidsrelatie' tussen de rust en-
orde op het eigen_ terrein én de rust en orde in-de grotere sociale
struktuur. Dat verklaart in grote lijnen het onderworpenheidsgedraG
het konformisme aan regels en bepalingen van gespecialiseerde indi-
viduen, zelfs al wordt dat niet door een' machthebber die'let geheel
tot zijn territorium kan rekenen afgedwongen. -
Het wordt echter vrijwel altijd toch afgedwongen, zij het niet do -Or --

: één enkele duidelijke machthebber, maar door eeg kollektief van au-
toriteiten.dat de macht over het geheel in voortdurende schermutse-
lingen onderling verdeelt, in - een proces dat "politiek" heet en in
principe overbodig en onmenselijk is, omdat het de 111~en waarover

- ' macht wordt uitgeoefend wordt,tot . "dingen" maakt, deel van het tér-
, ritorium (pawns in their game):, -

'Aangezien Mensen in staat zijn reeksen van' deelroutines, "taken"-
duS;te overzien en te delegéren, - zijn zij in staat om in bi grar- •
chiese verbanden samen te werken. Dat: proces Vindt dan-veelal plaats -
"onder verantwoordelijkheid" van één autoriteit, die de deelt-aken- - 	-

' delegeert aan lagere autoriteiten die hetzelfde doen totdat men aan -
- • een -laag van "machtelozen" komt die geen menselijk territorinm ter

- .beachikking lebben om de frustraties die van boven komen, naar bene- '.
.-. dente kunnen afreageren, -
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: Deze frustraties komen Voort uit het feit dat men als ondergeschik-te moet leven én werken binnen het territorium en het geheel aan ge- -, dragsregels van de autoriteit. Mep krijgt als ondergeschikte dus een
, Schijnterritorium toegewezen, aangezien de- eigen invloed aan alle: -. kanten is ingeperkt
Een hiërarchiese machtsordening richt de behoefte aan territorium.(invloed, macht) op de ondergeschikten. Wanneer men door anderen• overheerst wordt, kan men zijn -behoeften aan invloed nog 'slechts .-

	

	 bij zijn ondergeschikten verwerkelijken. De onderste laag van de-
hi'èrarchie echter, hégft geen ondergeschikten, anders dan het niet-
menselijk materiaal of (in militaire situaties) de vijand. Dat ver- - -'klaart bij soldaten in hun hararthies Verband de wil tot doden, bij:arbeiders de Wil tot produktie, maar ook de wil tot voortbrenging
van kinderen bij vrouwen die leven ie een situatie van mannelijke
overheersing.
Kinderen bevinden zich in een biëtarchies geordende samenleving .dikwijls in de positie van de onderste laag, eh worden daardoor in. de opvoeding gevormd tot ideale "gepolariseerde" elementen (likken' naar boven -, trappen naar beneden) voor het systeem waarin deze pola- .risatit gevormd is: zo houdt het hi grarchiese systeem zichzelf in'

	

	 stand! Werkeloosheid betekent in dit perspektief het ontberen van
invloed en identiteit; het betekent vervreemding en machteloosheid.

SUBLIMATIE EN REGRESSIE .

Alle aSpekten van territoriaal gedrag bij mensen vindt mendan ookterug in de situatie van de sollicitatie. Bij de sollicitatie trachtiemand een schijnterritorium te verwerven in de maatschappelijke .struktuur.- De werkeloze Sollicitant is dan één Van de "ellendigen"die buiten de arena staan en een plaats trachten te verwerven zodra -ergens een vakature ontstaat: hij tracht een "poot aan de grond" te ., krijgen, Bij het sollicitatiegesprek betreedt hij het territorium
_ van de autoriteiten en vertoont alle lichamelijke reákties (blozen,zweten, beven, onderworpenheidsgedrag) van de buitenstaander. De on-zekerheid omtrent het territorium, de onbekendheid met de situatie-

	

	 werken ook nadat men is aangenomen door, totdat men "gewend" geraaktis. Het territorium van de sollicitant is de ervaring, kennis enkunde dit hij als "geestelijke bagage" met zich meedraagt en ie som-mige gevallen in de vorm van werkstukken ter tafel kan brengen. Dat. . is waaraan hij zijn laatste beetje zelfvertrouwen kan Ophangen, dátis het gebied waarin hij "thuis" is. .
'Zelfstandigen en boeten hebben in de vorm van een eigen bedrijf of
een áigen stuk land nog een territorium in letterlijke zin, en zijverdedigen dat, zelfs als zij door één of ander dienstverband een• hoger inkomen zouden kunnen krijgen. Zij weigeren zich tevreden te

• stellen -met een schijnterritorium in een groter territorium Waar-
binnen zij de gereglementeerde rol van ondergeschikte moeten spelen-.De fundamentele onvrede en blijvende frustratie die daarmee samen-gaan leiden tot karrièredwang eh kooplust, beide sublimaties van ex-: pansieve territoriale behoeften.: .
De behoefte aan territorium bij mensen, baant zich, nu een verdui-zendvoudiging van de wereldbevolking sinds de ontwikkeling • van de .

' landbouw de mensen in -steden- oWnhoopt, op de meest onwaarschijn-lijke wijzen een weg naar buiten, en wordt op tal van manieren ter
bestendiging van het sociale systeem uitgebuit, gemanipuleerd enge- -
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- .frustreerd,- gesublimeerd en Verdeeld over allerlei schijnterritoria.Bij het gebruik yen het woord, sublimatie (Op een hoger plan brengen)- -past ook het begrip regressie (naar een lager. plan terugbrengen):

. Tal van gesublimeerde. vormen Van territoriaal gedrag drukkenzich, ..zodra zij daartoe de kans krijgen, Weer uit in de ruimte'.-: .
• - -Elke autoriteit:in funktie heeft een tertotorium'net een eigen stof-fering, inrichtingen sekretaresse (wijfje), waarin men alleen na •:kloppen en Met het nodige onderworpénheidsgedrag kan binnentreden.

Tüzsee autoriteiten Onderling treft men Onveranderlijk als onderwerpvan gesprek en konkurrentie drie punten aan: de eigen woning, -de állt0 -. en -de kinderen. '
'De plaats van de Woning in -de stad is een belangrijke maatstaf ven --,status, maar als daar het wijfje haar territorium heeft, wordt de-auto en_het kantoor het territorium van het mannetje. De auto is Wel -.het prototype van een territorium, omdat het een ruimtelijk element

• -is waar Men in kan zitten en waarover men op teer expressieve manier. kontrole kan uitoefenen doordat men routines ontplooit in.wisselwer-king .met het territorium. Een botsing is dan ook een voortreffelijke" gelegenheid om territoriaal gedrag tussen twee mensen te kunnenwaarnemen, omdat beide territoriumbezitters in hun eigen territoriumvolkomen dominant weren. ,
- . Het , à1itoritair . gédrag bij mensen heeft de beperkte reikwijdte van debiológieSe dominantie in een 'groep verre overschreden doordat mensen- in staat zijn hun routines op elkaar af te stemmen. Een kader waar-- binnen deze routines worden samengebracht, dient els .territoriumvoor een autoriteit. In dit territorium zijn deelterritoria afgeba-kend, waarbinnen de ondergeschikten hun routines kunnen ontplooien,• passend to: een geheel dat slechts door de hoger geplaatsten .kan wor-den overzien:en waarover zij zeggenschap' .uitoefenen ("zien" en "Zeg-.- gen" zijn trouwens waarschijnlijk beide taalkundig verwant aan. "ge-zag").:

• NU wordt de handhaving ven dit kwe schaal niet meer-biologies te le-:• gititeren gezag cipzIch mogelijk gemaakt door nog w g 1 biologies be-paald onderworpenheidsgedrag van organismen op andermans territo-rium. Aangezien thans. bijna de gehele aarde door Mensen in bezit ge:-
. nomén is, en er vrijwel geen- , situatie te vinden is die niet door één- of andere autoriteit als zijn gebied geclaimd wordt, is hetgedwongen tot een voortdurend onderworpenheidsgedreg dat hem:frus-treett en naar oneigenlijke vervanging doet zoeken. Het laatstege-bied waar de aanwezigheid van de mens en-_-zijn claims niet uitdrukke-lijk merkbaar is, is. het natuurlijk miljeU, maar dat moet dan ook. als Zodanig verdedigd worden wil het zijn heilzame werking behouden.
Taeke.de Jong ' -
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In anarchistieae kring heerst: . nogal.eens aversie tegen filosofie- Nukan ik me dat Wel voorstellen, als je ziet wat er soms als filosofie-' gepresenteerd wordt: duistere terminologie, veelal aan marxisme ont-leend, én alleen aan ingewijden bekend; abstrakte theorievorming, op ---grote afstand van de praktijk; onheldere uiteenzettingen, die deschijn van geleerdheid moeten oproepen. Dit kunnen allemaal terechteverwijten zijn, die evenwel niet noodzakelijk op het filosoferen in - -
het algemeen hoeven te slaan. Zeif. -

filoSoof zijnde, probeer ik de, filosofie -zo gewoon, prakties en helder mogelijk te bedrijven, enbestrijd ik iedereen, die denkt, dat het geen filosofie Meer is, als .•je normaal praat of schrijft.' Ik deel dus wel de aversie, maar denkniet dat,die juist is gericht: die . kan alleen maar te maken hebbenmet slechte -filosofie of Schijnfilosofie. ' • -


