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Summary

This thesis examines what it may mean to be a citizen in Lebanon today. 
People seek to answer that question primarily in relation to the grand 

political compromise through which the country is ruled and the polity is 
organized: “sectarianism”. sectarianism can be characterized as a political 
philosophy that divides up the world into a state, religious communities 
and subjects; classifies these subjects as citizens to a large extent through 
their membership of said religious communities; and posits that certain 
political elites are expected to mediate state, community and subject-cit-
izen. that compromise solution for the country’s religious diversity has 
always been disputed, but it has become more deeply compromised with 
the “civil war” (1975-1990). In a brief summary of widely shared views, 
that war cast moral suspicion on the sect, as a potential source of hatred 
and violence. the fact that power and wealth are distributed on its basis 
only fuels the simmering flames. In addition, and perhaps more impor-
tantly, political leaders have failed to rebuild the country to its former 
Parisian (cultural) and swiss (economic) glory. their failure reflects badly 
on the political system, because, according to some, they can hide behind 
it for their pursuit for partisan and selfish interests, or, according to oth-
ers, it may even actively encourage leaders to do so. 
Very roughly, people’s positions on the system subsequently vary from 
a principled and radical denial of all things sectarian and the call for a 
‘civil’ state, to a denunciation of others’ abuse of power in the name of 
sectarian rights or privilege, while still stopping short of calling the actual 
system into question. regardless though, sectarian language and prac-
tice prevails. Whenever there’s a political controversy or deadlock, politi-
cians go sit at “tables of (national) dialogue”, reshuffle their alliances, call 
on other leaders to moderate their language so as to not stir up sectar-
ian trouble, and then, usually, come up with some compromise on how 
to redivide the stakes “horizontally” across interest groups of different 
sects. Analytically, that presents a somewhat disjointed picture: there is 
a political organization and vocabulary that is at once hegemonic (i.e., 
dominant and ineluctable) and widely critiqued, because it does not live 
up to people’s expectations or serve their needs. We thus need to under-
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stand how people formulate these expectations and identify these needs 
in the shadows of the public and political status quo. they have do so in 
its shadows, because they need to construe the social and political world 
differently as a ‘basis’ for developing their critique of the sectarian sys-
tem. this thesis is concerned with that alternative ‘construction of real-
ity’, its conditions of possibility, and how it takes root in people’s social 
and political engagement. It asks the following questions: what are the 
symbolic ‘resources’ people have at their disposal to take a critical stance, 
outside of the language of political sectarianism? What are the values that 
undergird them, and how can they enunciate, explicate and enact them? 
What does that do for the position they claim as members of the political 
community? What in other words, is their vocabulary of citizenship and 
political contention? 
I begin the exploration of these questions by looking for answers in the 
sociological literature on Lebanon, and Beirut specifically. I focus on those 
works that in some way have addressed the question what the post-war 
reconstruction has been about. the emphasis is on the physical recon-
struction of the city, but naturally physical reconstruction is inextricable 
from questions about political and social reconstruction (questions such 
as which state institutions should be (made) competent to regulate the 
process?; or what of the people who were displaced during the war?). 
overwhelmingly, scholars have answered this question with “territorial-
ity”: reconstruction would have been about securing and reclaiming terri-
tory, for one’s constituency or for one’s business or political network. my 
question therefore at the end of that chapter, is how does ‘territoriality’ 
play out in my field sites and how would it factor into people’s political 
imagination?
I answer those questions based on two case-studies. the first and primary 
site is a popular and largely working-class neighbourhood in the centre 
of Beirut, called Khandaq al-Ghamiq (Khandaq for short). some 80% of 
the neighbourhood is shia, 20% sunni, most of whom are Arabic speak-
ing Kurds. much of social life takes place in the neighbourhood, and the 
neighbourhood as lived space is strongly marked by the presence of both 
political parties and confessional institutions. the second case consists of 
a shifting but overall stable conglomerate of people who consider them-
selves to be part of ‘civil society’. ‘civil society’ is made up activities and 
events organized by NGos as well as more topical and ephemeral collec-
tivities and initiatives. Broadly, the aim of ‘civil society’ is to reform state 
and society. they strive for a more transparent and responsive state, and 
hope to help build cross-sectarian bridges between people. my empirical 
focus is on those kinds of initiatives that attempt to create new kinds of 



274

public spaces, in which people may develop alternative reflections on the 
challenges facing Lebanon. 
I start off my investigation in Khandaq. What is the role of territoriality 
in Khandaq and if any, how does it influence residents’ political imagina-
tion? As to the role territoriality, Khandaq strikes a dissonant cord with 
the literature, for two reasons. firstly, I show that after some 15 years of 
protection of the presence of shia refugees in Khandaq, the shia political 
parties change course, negotiate their evacuation and relinquish control 
over the area – counter to ‘territorial’ strategies that aim at preserving 
presence and control. secondly, the production of new housing is a rather 
banal affair that involves small-time developers and entrepreneurs, and 
is sustained in part by investments by residents who hope to cash in on 
fast profits in a booming real-estate market. Political parties are absent 
in these transactions and residents do not politicize their work either. I 
draw two conclusions. the first is that territoriality as political logic is 
contextual, not a rule, as one could have deduced from the literature. the 
second is that even if people in Khandaq do show elements of a territorial 
imagination, it is not the basis of their politics or their position in the pol-
ity. from this second conclusion, I infer an additional consequence. Neo-
marxist urban sociology does not provide a helpful framework here to 
understand urban politics. that framework presumes the primacy of the 
economy for both urban development and the conflicts that arise out of 
that. In Khandaq, urban development was pushed by factors other than 
economic ones, and it did not lead to conflict. the case thus shows more 
complexity and muddles the marxist analytical categories.
If neither space nor territory appear to be the dominant frame through 
which people from Khandaq see themselves as part of the body politic, 
then where do they situate themselves? As it turns out, at the intersection 
of state sovereignty and communal leadership. I arrive at that conclusion 
by examining the history and role of ‘informal’ and ‘formal’ institutions of 
governance in the neighbourhood. In particular I look at elected ‘street level 
bureaucrats’ called mukhtars; at local strongmen; and how each relate to the 
(central) state and (national) political leadership. the mukthars have been 
pivots in a long-standing tug-of-war between local powers and the central 
state. meant as the face of the central state who would establish its local 
authority, political leaders quickly attempted to subvert the post into their 
‘hand’ into state resources and thus a mechanism to enhance their local 
power. strongmen, in the meanwhile, especially during and after the war, 
served as another relay point between local constituencies and political 
parties, and competed with mukhtars as institutions of local governance. 
At stake in this evolving figuration, therefore, has been (state) sovereignty. 
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for residents of Khandaq that same question was at stake as well (as it 
is for many in Lebanon), and I argue that the presence and actions of the 
mukhtars and strongmen serve as material to reflect on that question, as 
well as to elaborate their ideas about the nature of the state and the politi-
cal party more generally. these ideas are highly ambivalent. I show that 
on the one hand, such ambivalence draws on the discursive fodder that 
the notion of being but ordinary men – members of “the people”, good 
but disinherited – provides and the critical stances it sets up towards both 
entities. While residents are self-evidently part of the sectarian world, 
they are therefore not wholly subsumed by it. the chapter ends by com-
paring the ways people navigate that local political field with recent theo-
ry about the postcolonial state that takes fractured or uneven sovereignty 
as its starting point, and draws inspiration from Deleuze & Guattari’s 
‘revolutionary’ theories of statecraft to think about how people in the 
margins ‘slip’ through the institutional ‘cracks’. my main argument here 
is that these cracks are not spaces of autonomy and relative freedom, but 
consist in fact of the symbolic and practical alternation between competing 
powers. 
the question now is how does this compare with ‘civil society’? moving 
into the second ‘case study’ enriches our understanding of the Lebanese 
political universe and throws in relief the kinds of ideas that people can 
have about citizenship within that universe. the main, overarching dif-
ference with Khandaq is how they conceive of, and entertain, their rela-
tion to ‘the sectarian world’. Whereas being part of that world was largely 
self-evident to people in Khandaq, in ‘civil society’ people take great 
pains to create an alternative, neutral space, outside of the sectarian uni-
verse. that neutral space is one of “citizenship” – being a ‘citizen’ means 
being undetermined by sectarian identity and allegiances. It also means 
not getting dragged into the ‘political’ mud. the aversion of ‘getting polit-
ical’ is a typical characteristic of Beiruti civil society, and actually draws 
from the fact that much of ‘civil society’ exists ‘in public’. Public society 
should be a civil society.
While it would thus seem as if we have two neatly separated worlds, I 
end the thesis by complicating the distinction. In so doing, I also pro-
vide a critical reading of various postcolonial scholars who distinguish 
between two forms of citizenship - one privileged and empowered, the 
other disinherited and marginal – as the basis for their understanding of 
the nature of postcolonial societies and politics. the chapter addresses 
and ethnographically explicates a dual problem that emerges from that 
distinction: the civil – privileged – kind of citizenship can’t live up to 
its ideal type, whereas the popular – marginal – kind amounts to much 
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more than the strategic logic of making-do to which it denizens are often 
reduced. the public ideals that ‘civil society’ entertains and cultivates 
are betrayed somewhat by the strategies NGo’s and activists wind up 
resorting to in order to gain access to policy makers. meanwhile, far from 
merely engaging in pragmatic exchanges with political parties in order to 
secure interests, the ‘marginal’ citizens in Khandaq have a rich ideologi-
cal life and cultivate ethical commitments to shape their sense of citizen-
ship and establish relations to the political field. rather than staying with 
these classificatory dichotomies that fail to capture such complexities, I 
propose a reading of both these situations in terms of (political) subjec-
tivity. Political subjectivity allows – and helps us to understand – both 
‘civil’ desires and aspirations and pragmatic, contextual choices, on the 
one hand, and on the other, cautions us against reducing people to the 
barest of political strategies, and favours instead understanding them as 
full, moral subjects. 
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Samenvatting

Dit proefschrift onderzoekt wat het betekent om vandaag de dag in 
Libanon een burger te zijn. mensen pogen die vraag eigenlijk voor-

al te beantwoorden in verhouding tot het grote politieke verbond waar 
 staat en natie georganiseerd door worden: het confessionalisme. Je kunt 
confessionalisme karakteriseren als een politieke filosofie die de wereld 
opdeelt in een staat, religieuze gemeenschapen en nationale onderdanen. 
Deze onderdanen verkrijgen voor een groot deel als slechts burgerschap 
voor zoverre ze aan hun lidmaatschap van een religieuze gemeenschap 
rechten en plichten ontlenen. ten slotte verordent deze filosofie dat poli-
tieke elites de relaties tussen staat, gemeen schap en onderdaan-burger 
bemiddelt. Dit compromis om de religieuze diversiteit van het land te 
pacificeren heeft altijd ter discussie gestaan, maar de “burgeroorlog” van 
1975-1990 heeft het verder gecompromitteerd. heel kort gezegd, voor veel 
mensen heeft de oorlog de religieuze gemeenschap moreel aangetast, als 
ware het een potentiële bron van haat en geweld. Dat macht en rijkdom 
op confessionele bases wordt verdeeld voedt de sudderende vlammen. 
Bovendien, en misschien nog wel belangrijkst van al, de politieke leiders 
hebben het land niet tot zijn voormalige Parijse (d.w.z., culturele) en 
Zwitserse (d.w.z., economische) glorie weten terug te brengen. hun falen 
vindt neerslag in hoe mensen het politieke systeem waarnemen, omdat 
– volgens sommigen – zij zich erachter kunnen schuilen terwijl ze hun 
partijdige en zelfzuchtige belangen nastreven, of – volgens anderen – het 
systeem zulk gedrag in leiders zelfs aanmoedigt. 
ruwweg variëren meningen over het systeem van, aan de ene kant, aan-
klachten tegen hoe sommigen in naam van confessioneel recht of privi-
lege hun macht misbruiken, zonder daarmee het systeem zelf in vraag 
te willen stellen, tot een principiële en radicale afwijzing van alles wat 
met confessionalisme te maken heeft en de daarbij horende eis om een 
‘civiele’ staat in het leven te roepen, aan de andere kant. ondanks der-
gelijke kritieken floreert confessioneel taalgebruik en confessionele poli-
tieke praktijken. In het geval van een politieke controverse of impasse, 
schuiven politici samen aan “de tafel van de (nationale) dialoog”, ze her-
schikken hun allianties, roepen andere leiders op om hun taal te mati-
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gen zodat ze geen confessionele onrust stoken, en komen meestal dan 
wel op een compromis dat belangen “horizontaal” tussen verschillende 
belangengroepen en religieuze gemeenschappen herverdeelt. Analytisch 
gezien presenteert die twee gegevenheden een wat verwarrend beeld: er 
is een politieke organisatievorm en taal die zowel dominant en onvermijd-
baar zijn, en breed bekritiseerd worden omdat ze niet aan de verwachtin-
gen van mensen voldoen en in hun behoeftes voorzien. ons staat dus te 
begrijpen hoe mensen ondanks die onvermijdbare dominantie hun ver-
wachtingen kunnen formuleren en behoeftes kunnen identificeren. In de 
schaduwen van het politieke status quo moeten ze de sociale en politieke 
wereld anders indelen en opbouwen, als een basis om hun kritiek op het 
confessionele systeem te ontwikkelen. Dit proefschrift houdt zich bezig 
met die alternatieve ‘constructie van de werkelijkheid’, met haar moge-
lijkheidsvoorwaarden, en hoe ze vorm krijgt in het sociale en politieke 
engagement van mensen. het stelt daarmee de volgende vragen: wat zijn 
de symbolische ‘middelen’ die mensen tot hun beschikking hebben om 
een kritische positie in te nemen, buiten de taal van het politiek confes-
sionalisme? Welke zijn de waarden die daaraan ten grondslag liggen, 
en hoe kunnen zij deze uiten, uiteenzetten en er gevolg aan geven? Wat 
betekent dat voor de plek die ze opeisen als leden van politieke gemeen-
schap? Anders gezegd, wat is hun vocabulaire van burgerschap en poli-
tiek geschil?
Ik begin een eerste verkenning van deze vragen door bij de sociologische 
literatuur over Libanon en Beiroet in het bijzonder ten rade te gaan. Ik 
richt me daarbij vooral op literatuur die zich bezig heeft gehouden met 
de vraag wat er nu eigenlijk met de naoorlogse wederopbouw is gebeurd. 
De nadruk ligt hier op de fysieke wederopbouw van de stad, maar die 
is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met vragen over politieke en soci-
ale wederopbouw (vragen zoals welke overheidsinstellingen het proces 
moeten reguleren, of wat er met de vele mensen moet gebeuren die tij-
dens de oorlog ontheemd zijn geraakt). De overgrote meerderheid van 
wetenschappers hebben die vraag met het begrip “territorialiteit” beant-
woord: de wederopbouw diende vooral het verzekeren of terugwinnen 
van territorium voor de politieke achterban of het zakelijke netwerk. Aan 
het eind van het eerste hoofdstuk stel ik dus de vraag: hoe is ‘territoriali-
teit’ aanwezig in de locaties van mijn veldwerk en wat voor invloed heeft 
dit op de politieke verbeelding van de mensen aldaar?
Die vraag beantwoord ik via twee gevalsstudies. De eerste en meest 
belangrijke locatie is een volkswijk in het centrum van Beiroet, genaamd 
Kandaq al-Ghamiq (Khandaq in het kort). Zo’n 80% van de buurt behoort 
tot de sjiitische gemeenschap, en 20% tot de soennitische, waarvan het 
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merendeel Arabisch sprekende Koerden zijn. Een groot deel van het soci-
ale leven vindt in de buurt plaats. Die buurt krijgt een duidelijke stempel 
van de aanwezigheid van politieke partijen en confessionele instellingen. 
het tweede geval bestaat uit een wisselende maar grotendeel stabiele ver-
zameling mensen die zich tot ‘civil society’ rekenen. ‘civil society’ bestaat 
uit activiteiten en evenementen die worden georganiseerde door ngo’s of 
meer kortstondige collectiviteiten en initiatieven. Globaal genomen is het 
doel van ‘civil society’ staat en maatschappij te hervormen. haar voor-
standers streven naar een meer transparante en ontvankelijke staat en ze 
hopen over confessionele scheidslijnen bruggen te bouwen. Binnen dit 
geheel heb ik mij vooral gericht op initiatieven om nieuwe publieke ruim-
tes te creëren, waarin mensen op alternatieve wijzen zich zouden kunnen 
bezinnen op de uitdagingen waar Libanon mee geconfronteerd wordt.
Ik begin mijn onderzoek in Khandaq. speelt territorialiteit een rol in 
Khandaq en zo ja, hoe beïnvloedt dit de politieke verbeelding van zijn 
bewoners? Wat betreft het eerste deel van die vraag luidt Khandaq een 
dissonante toon in de literatuur, en wel om twee redenen. ten eerste laat 
ik zien dat de sjiitische politieke partijen, na 15 jaar het hand boven de 
hoofden van sjiitische vluchtelingen in de buurt te hebben gehouden, 
hun beleidskoers wijzigen, over de termen van hun evacuatie onderhan-
delen en daarmee hun controle over het gebied opgeven – in weerwil dus 
van ‘territoriale’ strategieën die erop geënt zijn aanwezigheid en controle 
te bestendigen. ten tweede is de productie van nieuwe woningen een 
tamelijk banale affaire waar kleine ontwikkelaars en ondernemers zich op 
hebben gestort en wiens werk gedeeltelijk mogelijk wordt gemaakt door 
investeringen van bewoners, die hopen met sterk stijgende woningprij-
zen snelle winst te kunnen maken. Politieke partijen zijn in deze transac-
ties afwezig en bewoners politiseren hun werk verder ook niet. Uit deze 
twee contrasten met de literatuur trek ik twee conclusies: de eerste is dat 
territorialiteit als politieke logica afhankelijk van context is en niet als een 
regel geldt, zoals men had kunnen afleiden van de Beiroetliteratuur. De 
tweede is dat alhoewel mensen in Khandaq elementen van een territori-
ale verbeelding tonen, die niet de basis van hun politiek, noch van hun 
verbeelde plek in de politieke gemeenschap is. Uit deze tweede conclu-
sie trek ik nog een verder gevolg. Neomarxistische stadssociologie biedt 
hier geen nuttig kader om stedelijke politiek te begrijpen. Dat kader gaat 
ervan uit dat de economie hoofdzakelijk stadsontwikkeling en de daaruit 
resulterende stedelijke politiek drijft. In Khandaq werd stedelijke ontwik-
keling door andere dan economische factoren gedreven en leidde niet 
tot politisering en conflict. Dit geval toont dus meer complexiteit en ver-
knoeit de marxistische analytische categorieën. 
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Als dus stedelijke ruimte noch territorium het dominante schema ver-
schaft aan de hand waarvan mensen zich binnen de natie plaatsen, waar 
situeren zij zich dan wel? het onderzoek wijst op het spanningsveld tussen 
staatssoevereiniteit en gemeenschappelijk autarkie. Die conclusie dringt 
zich met name op na analyse van de (historische) rol van ‘informele’ en 
‘formele’ machtsmechanismen in de buurt. In het bijzonder heb ik gekeken 
naar verkozen eerstelijnsambtenaren (zogenaamde mukhtars); naar lokale 
leiders (strongmen); en naar hoe elk zich verhoudt tot de (centrale) over-
heid en (nationaal) politiek leiderschap. De mukhtars zijn de spil geweest 
in een oude touwtrekwedstrijd tussen lokale machten en de centrale staat. 
De functie was in het level geroepen om als gezicht van de centrale staat 
te dienen en haar autoriteit te vestigen, maar politieke leiders probeerden 
al snel de rollen om te draaien en de post te gebruiken als vinger in de 
overheidspap en dus als een middel om hun lokale macht te vergroten. De 
lokale sterke mannen waren, met name tijdens en na de oorlog, een tweede 
relais tussen lokale achterban en politieke partij, en concurreerden met de 
mukhtars voor macht en invloed. In deze steeds verschuivende figuratie 
staat (staats-) soevereiniteit dus steeds op het spel.
Diezelfde vraag staat voor bewoners van Khandaq (en voor vele ande-
ren in Libanon) ook op het spel en ik betoog dat de aanwezigheid en 
handelingen van de mukhtars en de lokale leiders daarover verdere stof 
tot nadenken bieden en leiden hen tot verdere reflectie over de aard van 
de (Libanese) staat en de politieke partij überhaupt. hun ideeën hier-
over zijn ambivalent. Ik laat zien dat aan de ene kant zulke ambivalentie 
gevoed wordt door de notie slechts gewone mensen te zijn – leden van 
“het volk”, goedaardig maar misdeeld. Dit creëert ruimte voor een kriti-
sche houding ten opzicht van beide entiteiten. Alhoewel de bewoners dus 
als vanzelfsprekend deel van de confessionele wereld uitmaken, worden 
ze daar geenszins geheel door en in opgenomen. op deze constatering 
laat ik een vergelijking volgen met recente theorievorming over de post-
koloniale state. Auteurs in deze traditie nemen een gebroken of partiële 
(staats-) soevereiniteit als hun uitgangspunt en laten zich inspireren door 
Deleuze & Guattari’s ‘revolutionaire’ theorieën over staatskunst om te 
begrijpen hoe mensen in de marges door de ‘mazen’ van het institutionele 
net ‘glippen’. mijn hoofdargument is hier dat deze ‘mazen’ geen plaatsen 
van autonomie of relatieve vrijheid zijn, maar ontstaan uit de wisselingen 
van allianties met concurrerende machtsblokken.
De vraag die zich nu opdringt is hoe dit zich met ‘civil society’ laat ver-
gelijken. Door naar deze tweede ‘gevalsstudie’ te gaan, kunnen we ons 
begrip van het Libanese politieke universum verrijken en reliëf geven 
aan de soort van ideeën die mensen over burgerschap binnen dat uni-
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versum kunnen hebben. het belangrijkste, overkoepelende verschil met 
Khandaq is hoe mensen in ‘civil society’ hun relatie tot de ‘confessionele 
wereld’ begrijpen en vormgeven. terwijl het in Khandaq grotendeels 
vanzelfsprekend is om deel van die wereld uit te maken, doen mensen in 
‘civil society’ grote moeite om een alternatieve, neutrale plek buiten het 
confessionele universum te creëren. Die neutrale plek is dat van “burger-
schap”; burger zijn betekent vooral zich niet laten bepalen door confes-
sionele identiteit en loyaliteiten. het houdt ook in dat je zorgt dat je niet 
afglijdt naar ‘politieke’ modder. De afkeer van ‘politiek’ is karakteristiek 
voor Beiroets civil society en put kracht uit het feit dat veel van ‘civil soci-
ety’ in het openbaar ‘bestaat’. De openbare burgermaatschappij moet een 
geciviliseerde maatschappij zijn. 
het lijkt op dit moment dat we twee netjes van elkaar gescheiden werelden 
– en vocabulaires van burgerschap – aangetroffen hebben. Ik eindig het 
proefschrift echter door het onderscheid te vertroebelen. terwijl ik dit doe, 
geef ik een kritische lezing van verscheidene postkoloniale wetenschap-
pers die een onderscheid maken tussen twee vormen van burgerschap – 
één geprivilegieerd en mondig, een tweede misdeeld en marginaal – en dit 
als basis nemen voor hun begrip van postkoloniale samenlevingen en poli-
tiek. met behulp van etnografische illustraties kaart ik een probleem aan, 
dat uit dit onderscheid volgt: het burgerlijke – geprivilegieerde – soort bur-
gerschap kan zijn ideaalbeeld niet waarmaken, terwijl het volkse – gemar-
ginaliseerde – soort veel meer is dan het strategische eindjes-aan-elkaar-
knopen waartoe het vaak wordt gereduceerd. het ideaal van de openbare 
burgermaatschappij dat ‘civil society’ voorstaat wordt nog wel eens in de 
steek gelaten wanneer ngo’s en activisten toegang het beleidsproces pro-
beren te verzekeren. ondertussen doen de ‘gemarginaliseerde’ burgers in 
Khandaq veel meer dan pragmatische deals sluiten met politieke partijen 
teneinde hun belangen veilig te stellen; zij onderhouden een rijk ideëel 
leven en vormen een ethisch engagement en geven zodoende gestalte aan 
hun gevoel van burgerschap en hun relaties met het politieke veld. In het 
licht van dergelijke complexiteiten kunnen we ons analytisch met dichoto-
mieën niet meer dan behelpen. Ik stel daarom een nieuwe lezing van beide 
situaties voor en wel in termen van (politieke) subjectiviteit. het concept 
politieke subjectiviteit kan zowel de ‘burgerlijke’ verlangens en idealen 
als de pragmatische, contextuele keuzes omvatten en helpen begrijpen. 
Daarnaast hoedt het ons mensen tot naakte politieke strategieën te reduce-
ren en moedigt het ons in plaats daarvan aan om hen als volle (en volbloe-
dige) morele personen te zien. 




