
Aan domheid is geen maat 

De Nederlandse overheid is er een van het domme soort: ze rekenen zich rijk met 
het overschrijden van de studietijd van studenten zodat ze meer kunnen vangen – 
een bonus op de algemene “verdomming” van Nederland. Want de studie moet 
sneller en korter, conclusie –in in samenleving die complexer en sneller wordt is dat 
geen voordeel maar een nadeel, want het bevordert oppervlakkigheid en 
opportunisme. Prijskaartjes hangen aan studievertraging, tweede studies (hele 
groepen medicijnstudenten worden de dupe als zij-instromer, omdat ze eerder waren 
uitgeloot, hun ideaal van arts worden, wordt zo geblokkeerd) en aan opleidingen door 
te dreigen met kortingen en straffen, bepalen het beleid. Wat zit hierachter? Weinig 
vertrouwen in mensen, argwaan en het straffende vingertje. Wat hopen ze? Het 
spekken van de schatkist want dat geld is alvast binnen. Dat denkt men. Dat is beleid 
maken op het mislukken van anderen die de norm niet halen. Alsof deze maatregel 
bevorderend zou zijn, alsof het straffen opvoedkundig zich uitbetaalt. Dat is zelfs in 
de gevangenis niet aan de orde: het grootste deel valt terug in het oude patroon. Een 
waardeloos systeem. 

Net als de marktwerking in de zorg: men rekent zich rijk, de bureaucratie wordt er 
niet minder om en de hebzucht van managers en directeuren al helemaal niet. Dat is 
de kat het spek opbinden met de patiënt als melkkoe. Aan de ene kant wel geloven in 
de goedheid en rechtschapenheid van het managementteam, de bankdirecteuren, de 
beleggers en andere dieven die bonus na bonus opstrijken zonder er een vinger voor 
uit te hebben gestoken, en aan de andere kant de mensen die onze toekomst 
daadwerkelijk gestalte moeten gaan geven onder financiële druk zetten alsof de 
stress nog niet hoog genoeg is in deze prestatiemaatschappij. De verkeerden 
worden gestraft en de verkeerden worden beloond. Er is geld genoeg, anders 
kunnen de riante bonussen en de torenhoge salarissen niet worden uitbetaald. Hoe 
hard moet je werken om een miljoen te verdienen , dat kun je nooit met je handen, 
maar ook niet met je hoofd. Dan ben je duidelijk overbetaald. Dus is je beloning 
gestolen want anderen hebben er wel hard en lang voor moeten werken. En zij 
vormen de kern, het hart van de firma, niet de top, het zich rijk rekenend en zichzelf 
verrijkend managementsegment. Het is dus een kwestie van verdeling tussen de 
grootverdieners  en de ploeteraars, tussen de teveel verdieners en de te weinig 
verdieners. De eersten zijn ver in de minderheid dus het korten van de veel 
verdieners zal uiteindelijk niet zoveel in het laatje brengen. Maar het gaat ook om het 
principe, om het rechtvaardigheidsgevoel van loon naar werken en niet naar beloning 
die aanvoelt als diefstal! 

Als deze overheid denkt Nederland voorruit te stuwen in de vaart der volkeren als 
een kenniseconomie hebben ze het goed mis: het is een domheideconomie die 
omgekeerd evenredig groeit met de bezuinigingen op onderwijs en zorg, op een 
menswaardig bestaan en op kansen voor iedereen. Binnenkort kunnen we het 
schudden: we worden economisch en technisch weggevaagd, we doen als Europa 
niet meer mee, omdat we niet geloven in mensen, niet geloven in capaciteiten van 
mensen en omdat we geen vertrouwen hebben en daarom alles maar proberen te 
sturen en te regelen via de wet. Een armzalig denken dat leidt tot een armzalig 



bestaan. De domheid reproduceert zichzelf. En dat op een reusachtige schaal: zoals 
kennis verdubbelt binnen steeds kortere tijdsperiodes, zal domheid zich nog sneller 
vermenigvuldigen: de overheid krijgt wat ze verdient en de burger die deze overheid 
aan de macht heeft geholpen zit met de gebakken peren. 

John Hacking 2011 

Windhandel 

Politiek is een spel voor op de Bühne. In het licht van de schijnwerpers worden de 
posities bepaald en verstevigd. Maar wat wordt getoond en wat blijft verborgen? De 
ware motieven van handelend optreden zijn niet altijd helder of worden niet 
gecommuniceerd. Waarom? Omdat de macht zich verbergt achter slogans, 
statements, opportunisme, pragmatisme, ideologie. Macht die haar ware gezicht laat 
zien roept tegenmacht op (Sloterdijk). Dat is een normale reflex. Druk geeft 
tegendruk totdat de een meegeeft of barst. Is er dan wat gewonnen? Voor de korte 
termijn kan dit kloppen: de onderdrukking van een opstand, het gevangen zetten van 
je tegenstanders, het uitmoorden van de oppositie. Maar de revolutie baart haar 
eigen kinderen en de kinderen van de kinderen zetten de strijd voort, al was het 
alleen maar om wraak te nemen voor een eerder verlies. De Arabische lente, of wat 
er voor door moet gaan is de opstand van de arme en werkeloze massa tegen de 
kleine elite van politici, legermensen en hun sympathisanten die de schatkist, de 
inkomsten en de winsten beheren en verdelen.  De Arabische lente gaf een sprankje 
hoop op een beter leven, meer welvaart, meer sociale voorzieningen en vooral op 
nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast meer vrijheid voor onderdrukte 
groepen in de samenleving waaronder de vrouwen. Het bleek een illusie. De 
machthebbers zijn vervangen door andere nieuwe machthebbers en zij zullen net als 
de eerdere lichting uitblinken in corruptie (=vorm van verdelen van welvaart) en 
zelfverrijking. Voor de massa’s van werkelozen en kanslozen verandert er niets. De 
toegeworpen banaan die verkiezing heet, of democratische invloed, is snel verteerd 
en over blijven de schillen waarop velen uitglijden omdat ze niet beseffen dat het niet 
om bananen gaat maar om iets heel anders: namelijk rechtvaardigheid. Het onrecht 
bestaat in de ongelijke verdeling van de goederen, de winsten gemaakt in de 
economie, de toelages en ondersteuning die leger en politici ontvangen uit het 
buitenland omdat ze bondgenoot zijn tegen vermeende vijanden. De Verenigde 
Staten betalen het leger van Egypte. Italië en Frankrijk doen zaken met Libië want ze 
moeten hun gas- en olieleveranties veilig stellen. Maar het volk, of wat daar voor 
door moet gaan profiteert vooralsnog niet mee. In Irak zullen er aanslagen blijven 
volgen zolang de oliewelvaart niet eerlijk wordt verdeeld over de verschillende 
groepen inclusief de minderheden. In Afrikaanse landen zullen partijen elkaar blijven 
bestrijden zolang de winsten geboekt met de winning van olie en andere vooral 
strategische grondstoffen niet eerlijk worden verdeeld. Angola zal binnenkort 
ontploffen als de massa’s niet meer pikken dat een familie bijna alle rijkdom beheert 
en alle inkomsten opstrijkt uit de geëxporteerde olie. In Soedan vechten ze al jaren 
om het zwarte goud. China, Japan en Zuid Korea bestrijden elkaar ideologisch om 
een paar eilandjes, maar het gaat om gas, olie en visserijgronden. Naast 



strategische grondstoffen zijn voedsel en water de geschilpunten waar conflicten 
over zullen uitbreken tussen landen.  

Analyseer de situatie van een land vanuit de behoefte of afhankelijkheid van energie, 
grondstoffen, voedsel en water en je hebt een prima staalkaart van de zwakten en 
sterkten van een land. Rusland wil West-Europa maar al te graag gas leveren. Dat 
levert naast inkomsten ook de garantie dat het huidige regime nog lang in het zadel 
kan blijven zitten. Als tenminste deze inkomsten niet enkel door de oligarchen van de 
staatsmonopolies en de partijbonzen worden beheerd. Als een meidenband als 
“Pussy Riot” al zoveel kan losmaken in een land als Rusland dat zelfs een liedje met 
strafkamp wordt bestraft zegt dat heel veel over de stand van zaken in deze nieuwe 
dictatuur. Zonder olie en gas raakt Rusland aan de bedelstaf en zal het snel gedaan 
zijn met deze reactionaire autocratische politiek. Op het toneel van de media wordt 
voortdurend symboolpolitiek uitgevoerd. “Pussy Riot” kiest een kerk uit om haar 
protestlied te vertolken en raakt de machthebbers in hun hart anders zouden ze in 
samenspraak met hun kerkelijke lakeien niet zo hard reageren. Daarna vliegt grote 
“leider”Poetin in een vliegtuigje tussen de kraanvogels om hen de weg naar het 
zuiden te wijzen (alsof ze die niet uit zichzelf zouden kunnen vinden). Dat beeld zegt 
genoeg: de grote leider wijst de weg. Het zijn echter geen mensen die de weg krijgen 
gewezen maar vogels. Daar zal het Russische volk heel blij mee zijn. President 
Assad in Syrië kan zijn volk niet meer de baas omdat miljoenen de armoede en de 
ongelijke verdeling van de welvaart niet meer pikken nadat ze door de droogte 
verdreven zijn van land en goed. Topproducent van katoen en tarwe vervalt door 
mismanagement, korte termijn denken en kortzichtige corruptie tot de bedelstaf en 
de burgeroorlog. Zolang bevriende landen nog wapens leveren zal de strijd niet 
worden opgeheven want de uitkomst staat vast: Assad zal vallen. En waarschijnlijk 
zal dat met grote afrekeningen en bloedpartijen gepaard gaan.  Het Westen grijpt 
militair niet in want er valt strategisch gezien op het terrein van grondstoffen niets te 
halen. Jordanië zal het volgende land zijn waar de crisis zal uitbreken want ook hier 
is de droogte de oorzaak voor een naderende honger en armoede. Iran wil kost wat 
kost voorkomen dat het meer afhankelijk wordt van het buitenland met betrekking tot 
grondstoffen en energie. Daarom de kaarten gezet op kernenergie, niet in het laatst 
om alle militaire dreigingen het hoofd te bieden. In feite wil elk land zijn autonomie 
verstevigen en elk middel is daartoe geschikt als de gestelde doelen worden bereikt. 
Maar de meeste machthebbers hebben niet in de gaten dat hun land wordt bevolkt 
door mensen die hun eigen eisen stellen en die hun eigen gerechtvaardigde 
verlangens uiten. Armoede drijft jongeren in de handen van leiders die radicale 
oplossingen voorstaan, liever zich dood vechten dan sterven van de honger. Elke 
ideologie die deze strijd ondersteunt is dan goed, wel of niet religieus gemotiveerd. 
Uiteindelijk maakt dat geen verschil. Het gaat om het resultaat: het verzet van “David 
tegen Goliath”.  Ook dat zal een illusie blijken. Zolang terreuraanslagen door 
bondgenoten, delen van het leger of de politieke macht worden ondersteund zullen 
ze blijven plaatsvinden. Vervalt die steun, worden terroristen met alle middelen 
opgespoord, dan zal hun vernietiging niet lang op zich laten wachten. Het is het 
enige wapen in handen van de armen, denken ze. Hieruit blijkt de domheid van hun 
leiders: niet de strijd levert succes, dat is eerder wanhoop, maar de kunst om ervoor 



te zorgen dat de welvaart eerlijk wordt verdeeld, nieuwe uitvindingen, creativiteit om 
schaarste om te zetten in overvloed, nieuwe vormen van energiewinning, voedsel 
aanbouw, betrekkingen aanknopen met nieuwe bondgenoten. De rol van China in 
Afrika leert ons dat eigen belang en nationaal belang op den duur samen kunnen 
gaan hoewel niet alles vlekkeloos verloopt. Maar eenmaal geproefd aan de nieuw 
verkregen welvaart zullen de landen geen stap terug willen doen: het volk zal alle 
kansen met beide handen aangrijpen om zelf verbeteringen aan te brengen i n hun 
situatie. Concepten opgelegd vanuit het rijke westen om het land te besturen vanuit 
democratische systemen (die er niet zijn) is illusoir. De armen die via democratie hun 
kans zien om invloed uit te oefenen zullen niet stoppen bij de stembus. Handige 
politici zullen misbruik maken van dit volksgeweld om hun eigen doelen na te streven 
zoals in Nigeria en Kenia. Dus: “Erst das Fressen, und dann die Moral” De oude 
Berthold Brecht had het nog niet zo slecht bekeken en hij heeft gelijk.  

En in ons eigen kikkerlandje? Morgen zijn er verkiezingen. Meneer Wilders, lakei van 
de pro-Israël-lobby uit de Verenigde Staten (uit wiens hand men eet, wiens taal men 
spreekt) is van anti-Islam overgestapt naar het Zwitserland-gevoel – weg uit de Euro 
en uit de Europese verbanden, alsof Nederland niet leeft van de export en de goede 
relaties met de buurlanden. Deze profeet van de vrijheid staat voor een eenmans-
dictatuur in zijn eigen partij waarin de leden dienstbaar hun hoofd buigen als ze af en 
toe een brokje krijgen toegeworpen (dierenpolitie) en dan weer mogen zwijgen. 
Waarschijnlijk staat hij buiten spel hoeveel hij ook mag roepen en hoe velen zich ook 
herkennen in deze kretologie zonder daadwerkelijke oplossingen voor de problemen 
die spelen. Zijn missie: Nederland bang maken, angst creëren voor onzichtbare 
(moslim)vijanden met name met het oog op de plek e rol van Israël, is maar 
gedeeltelijk geslaagd. We geloven hem gewoon niet meer en de conservatieven uit 
de Verenigde Staten die in Nederland een bondgenoot zagen zullen we teleurgesteld 
zijn. De geldstromen naar de PVV (waar ze geen verantwoording over willen 
afleggen) zullen opdrogen: excit PVV na deze verkiezingen! 

De andere partijen zijn veroordeeld tot elkaar. Of ze dat nou leuk vinden of niet, of ze 
mooi weer willen blijven spelen in de media of niet. Oplossingen komen er sowieso 
pas op lange termijn voor de Europese crisis en Nederland speelt daarin maar een 
beperkte rol. De strenge meester uit de klas krijgt een koekje van eigen deeg, dat hij 
de ongehoorzame leerlingen had opgelegd: bezuinigen. We leven op de pof en dat 
gaat alleen maar goed als de economie meer produceert dan dat zij kost. Zonder 
winsten en inkomsten heb je niet zoveel in de melk te brokkelen. De arbeider draagt 
de grootste lasten want hij staat op straat als bedrijven inkrimpen , afslanken en 
failliet gaan. Innovatie, creativiteit, samen dragen van de lasten, solidariteit, 
inventiviteit om kosten te doen dalen, kortom denkwerk en handelen is gevraagd in 
plaats van discussies, debatten en elkaar wat vliegen af vangen. De toekomst vraagt 
om toelevering van energie, van kennis, van grondstoffen, van water en van voedsel. 
Daar kunnen we toch belangrijke stappen zetten als land als we onze krachten 
bundelen? Dat zijn de grote lijnen, kern voor een beleid, het is nu aan 
wetenschappers en ambtenaren, technici en burgers om dit uit te werken op meso en 
microschaal. Zo moeilijk is dat toch niet? 



John Hacking 2012 

Slapend stinkend rijk door de kunst of door God! 

Moderne kunstenaars die momenteel fortuinen verdienen zijn ontdekt, in de markt 
gezet en brengen nu stapels geld op. Is een hond van plastic van de kunstenaar Jef 
Koons of een beest in een aquarium van Damien Hirst miljoenen waard? Ik denk het 
niet. Het zijn aardige aandachtstrekkers, ze vertellen als werk een minuscule 
boodschap, ze hebben een betekenis, maar hun financiële waarde is er een van 
speculatie. Zij worden tot de kunstenaars van deze generatie gebombardeerd, ergo 
hun werk is kostbaar, ergo hun werk wordt onbetaalbaar voor de gewone sterveling. 
Dat vind ik een absurde situatie, een absurde ontwikkeling. Niet het werk toont hier 
zijn potentie, niet het werk overtuigt uit zichzelf, een beetje geholpen met een 
duiding, met een semiotische analyse ervan. Nee big money, big business, mensen 
met dikke beurzen spelen hier de hoofdrol en ze worden er rijk van. En alle “idioten”, 
(zo zal ik ze voor het gemak maar noemen, oorspronkelijk vrije mannen in het Oude 
Griekenland die tijd staken in het debat en daarvoor even hun baan vaarwel zeiden), 
die geloven in de zinvolheid van een dergelijke exercitie zijn in feite slimme zakenlui 
die winst maken over de “ruggen” van de kunstenaars. Maar ook die worden er niet 
armer van en spelen het spel rustig mee, ze spelen graag voor ‘ezel’!  

Handelaars in “kunst-schroot” en “kunstenaars als moderne profeten” ik kan het niet 
anders noemen dan windhandel. We draaien als maatschappij, als overheid, als 
culturele instelling onszelf een rad voor ogen als we denken dat dergelijke werken en 
dergelijke praktijken een vorm van eeuwigheidswaarde hebben en een bijdrage 
leveren aan het schone en waardevolle in en van onze samenleving. En miljoenen 
neertellen voor een “prul” van plastic, ook al is het ding 5 meter hoog, het blijft een 
prul van plastic, opgeblazen lucht. Eventjes een moment goed voor wat aandacht, 
een opmerking, eventueel een kritische noot en we lopen weer verder. En zo worden 
onze kunsthallen gevuld met semiotische rommel (want de kunstenaars rommelen 
eclectisch maar wat aan – ze pikken hier een daar een beeld, een teken, een 
symbool en nemen dat tot uitgangspunt). Duur betaald afval dat een boodschap 
moet uitdragen naar de kijker, de toeschouwer, de bezoeker. Maar de echte 
betekenis, de semiose onder dit alles is dat wij als samenleving dat sanctioneren, 
daar ons geld op in zetten, en allemaal even hard jaknikken als de naakte keizer ons 
om bevestiging vraagt. Want we willen ook wel zó rijk, zó succesvol, zó bekend 
worden. Voorspoed en geluk wenken ons toe, echt een blijde boodschap! 

Dit voorspoedevangelie zoals Geert Mak in zijn boek ‘Reizen zonder John’ vooral de 
teksten van de predikers noemt in de Verenigde Staten als hij voor de tv zit te 
zappen van het ene naar het andere religieuze kanaal kent dezelfde dynamiek. De 
predikant belooft gouden bergen, God en Jezus staan aan je kant, God is met de 
rijke mensen, met de voorspoedigen, met de gelukkigen. Je hoeft alleen hem aan te 
roepen en niet onbelangrijk, te storten op de rekening van de organisatie, de boeken 
en dvd’s van de predikant te kopen: het goddelijk geluk zal je deel worden en 



zienderogen wordt je stinkend rijk. Het klopt wat de predikanten met veel vuur elke 
uitzending verkondigen: zij worden stinkend rijk op kosten van hun gelovigen, op 
basis van hun goedgelovigheid. Geert Mak noemt dat een vorm van magisch 
denken. Als ik dat en dat doe, zal dat en dat volgen. Simpel schema. Net als met 
“rommel-kunst” van een beroemd “rommel-kunstenaar”. Hij / zij heeft het werk 
gemaakt, hij / zij is beroemd, ergo zijn/ haar werk is financieel kostbaar en een goede 
belegging. Deze predikant is rijk, zijn woord is waar, hij belooft in naam van God 
gouden bergen want God is met de rijken. Dat wil ik ook, dus waarom niet alles op 
alles gezet om rijk te worden. Happy message, echt een evangelie, een blijde 
boodschap om van te smullen. Het verlangen naar het Rijk Gods is hier ingewisseld 
voor het verlangen naar persoonlijke rijkdom. De ware kapitalistische variant van het 
christendom in zijn volle glorie. Ik noem het vorm van misleiding, “valse herders”, 
volksbedrog en oplichting. Velen zijn bereid deze zelfverkozen profeten te volgen, te 
geloven en vooral hen veel geld te geven. Dat is nog het meest domme eraan.  

De volgelingen moeten dan wel behoorlijk in de put zitten, moedeloos zijn en naïef 
om dergelijke beloften voor zoete koek te slikken. Het lijkt ook op de messianistische 
oproepen van de volksmenners, de populisten die het volk mobiliseren willen met 
een nieuwe toekomst voor ogen. Dictatuur en oorlogen waren het gevolg. Daarbij zijn 
de volgelingen ook stellig ervan overtuigd van het feit dat zij gered zullen worden als 
een keer de hel goed losbreekt. (Geert mak verwijst naar het begrip Rapture – de 
ontvoering van de aarde van de gerechtvaardigden, rechtstreeks naar de hemel, ten 
tijde van de Apocalyps, de eindtijd). Als je op je kenteken laat zetten, zoals Mak 
vertelt, dat tijdens de Rapture dit voertuig geen bestuurder meer heeft, dan ben je 
wel echt goed los van God en zijn gebod. Het is niet alleen een kapitalistische 
mamon-versie van het christendom, het is ook een tragische versie van de 
christelijke boodschap. Letterlijk stinkend rijk, daar wil je gewoon niet bijhoren. Niet 
pas na de dood een rijke stinkerd in zijn kerkelijk graf, maar al tijdens het leven. Het 
is niet de rijkdom die hier stinkt maar ook de hoogmoed en het geloof in eigen 
kunnen. Ik kan het niet anders zien dan de persoonlijke legitimatie, verstopt achter 
het evangelie van de rijkdom, van het eigen egoïsme en het najagen van wind ook al 
wordt die in dollars uitgedrukt. Kunst en religie, windhandel, valse beloften, in deze 
vorm van opereren. Laat de ware kunstenaar, laat de ware gelovige opstaan. Wie 
niet meedoet aan deze windhandel heeft in ieder geval begrepen dat stinkend rijk te 
veel stinkt om er blij mee te kunnen zijn.  

John Hacking 2013 

Klimaat en digitale verstatelijking 

Afgelopen week was ik op een “briefing” die de resultaten van de klimaatconferentie 
in Warschau in november 2013 besprak. De wetenschappers waren niet optimistisch 
omdat er nauwelijks vooruitgang is geboekt door de politici om verdragen af te sluiten 
die ook nageleefd worden door de verschillende partijen.  Dat maakt velen 
moedeloos omdat op deze wijze via besluitvorming van landen onderling de weg (te) 



lang blijkt om tot bijvoorbeeld een terugdringing van de uitstoot van CO2 te komen 
zodat de temperatuur op aarde niet verder stijgt. Maar stel dat wij als organisaties en 
betrokkenen er in zouden slagen om de temperatuur op aarde niet te laten stijgen – 
wat natuurlijk zeer de vraag is want schommelingen zijn er altijd al en de mens is dan 
wel een grote speler geworden maar hij is nog niet allesbepalend – dan zijn de 
klimaatproblemen zeker niet opgelost. Uitstoot van afvalstoffen, vervuiling van de 
zeeën en oceanen met afval en giftige stoffen, idem van de bodem op het land, etc. 
etc. zijn voorbeelden van problemen die immens zijn. 

Energiebehoefte, de behoefte aan grondstoffen en strategisch waardevolle stoffen, 
de behoefte aan economische groei, aan welvaart en aan schone lucht, schoon 
water, wonen en onderwijs, het zijn allemaal thema’s die de agenda mee bepalen. 
Landen kijken vooral naar de eigen context en behoeftes en laten van daaruit hun 
stem gelden. Dat is niet vreemd. In feite staat de "nationale veiligheid" op het spel. 
Dat dit laatste een thema van belang is blijkt ook uit de afluisterschandalen die 
momenteel bekend worden. De overheden willen alles en iedereen in hun greep 
houden. Geen middel gaat daarvoor te ver, zo lijkt het. Ze maken deze veiligheid tot 
belangrijkste thema. Het eigen land eerst, eigen burgers zijn het belangrijkst zo lijkt 
het. En populisten, rechtse partijen spinnen hier garen bij. Dieven en moordenaars, 
worden ze in de bijbel in het Nieuwe Testament genoemd want het belang van het 
volk, de eigen burgers, de eigen schapen, doet er in wezen niet echt toe: eigen 
zaken dwz eigen beurs en eigen macht zijn het belangrijkst. Ze zijn de moderne 
aandeelhouders van zelf gecreëerde politieke constellaties die al eerder in de 
geschiedenis hebben geleid tot wereldoorlogen. Of ze nu Tea-party, Lega Nord, Front 
National of PVV heten, het zijn allemaal loten aan dezelfde boom waar 
aandeelhouders van deze politiek en kapitaal de rest van de mensheid gijzelen. Het 
nationale belang legitimeert, zo schijnt het,  elke vorm van racisme (Italië en Frankrijk 
bijvoorbeeld) of elke vorm van religieuze en niet-religieuze discriminatie (Nederland, 
Hongarije, Griekenland, Turkije). De doelgroepen zijn telkens weer andere waar gif 
en venijn op af wordt gevuurd, maar het mechanisme blijft hetzelfde. De dreiging 
komt altijd van buiten. En als ze van binnen komt zijn het de linkse partijen, de 
nestbevuilers, de zogenaamde verraders  en weet ik wat al niet. Maar links en rechts, 
het zijn anachronismen, ze gelden in mijn ogen niet meer. Politieke macht en 
economische macht nemen de gestalte aan van het jasje dat hun op dat moment het 
beste uitkomt. Dat is altijd al zo geweest en zal ook wel niet veranderen. Politici en 
het kapitaal zijn twee handen op een buik, en het kapitaal wordt gevormd door de 
ondernemingen die de lijntjes uitzetten en die de koers bepalen. Ook de nationale 
koersen. Elk land zin eigen club die aan de touwtjes trekt, zo lijkt het. Daarom lopen 
klimaatconferenties vast in de belangenstrijd tussen landen en organisaties. 

Toch is er veel winst te halen op dit terrein als er meer samenwerking zou zijn tussen 
staten en tussen bedrijven. Waarom niet alle grote oliemaatschappijen en 
energieleveranciers laten samenwerken? Ze opereren toch al internationaal. 
Hetzelfde geldt voor meerdere grote spelers zoals de bedrijven die het voedsel 
verzorgen. Samenwerking levert niet alleen synergie maar kan ook de angel halen uit 
de onderhandelingen tussen de staten onderling. Waarom schelden op Rusland en 
andere "dictatoriaal geleide" oliestaten als de bedrijven zo met elkaar verbonden zijn 
dat er geen concurrentie meer is? Maar dat zal voorlopig wel een utopie blijven want 
de belangen van de machtigen zijn zo groot en die worden niet opgegeven voor het 



heil van de hele mensheid. Dat zou ook erg naïef zijn om te veronderstellen. En als 
die grote conglomeraten er al komen dan worden dat nieuwe factoren van macht, 
een echt "1984"in Orwelliaanse zin, zo vermoed ik. Een verzameling van bedrijven 
die over energie gaan en voedsel, een andere verzameling die vooral over kennis 
gaat (de wetenschappers), of een verzameling die vooral over al die andere dingen 
gaat die nodig zijn: woningen, wegen, infrastructuur. Het is maar een fantasie maar 
de toekomst heeft nog veel nieuwe ontwikkelingen in petto. 

Sluipenderwijs neemt de digitale werkelijkheid het bewind over - we hebben het nog 
niet in de gaten maar via de digitalisering van onze samenleving krijgt alles een 
ander gezicht. Ik vermoed dat over niet al te veel decennia de nationale staten 
worden opgeheven want het digitale tijdperk maakt alles en iedereen gelijk. In de 
financiële wereld is al alles digitaal en is er geen controle meer mogelijk over de 
geldstromen. De slimste "jongens" verdienen er het meest aan. Alles is bron voor 
speculatie, zelf de ondergang van een bedrijf. Het klimaat wordt pas echt belangrijk 
en de urgentie onderkend als er heel veel geld aan te verdienen valt. En als er, zo 
schat ik  in, door natuurrampen veroorzaakt, door het klimaat honderd-miljoenen 
mensen slachtoffer worden over de hele wereld, dan moet er wel iets gebeuren. Dan 
kunnen politici zich niet meer verschuilen achter hun landsbelang of eigen 
machtsstructuren. Maar die doden, en dat is de tragiek, zullen waarschijnlijk eerst 
moeten vallen voordat er actie wordt ondernomen. Waarom ik daar zo stellig in ben?  
Omdat de wereldoorlogen leren dat er eerst miljoenen doden moeten vallen voordat 
het stopt, voordat de rede mag spreken. En die spreekt altijd te laat. Als het kalf 
verdronken is…Ik heb niet de illusie dat wij beter zijn geworden, dat we hebben 
geleerd van het verleden en met toegenomen mogelijkheden is onze macht en onze 
verantwoordelijkheid exponentieel gegroeid. Maar of wij dan ook die 
verantwoordelijkheid nemen? Ik moet het nog zien. Daarom niet wachten op de 
politici van de nationale staten, die voeren namelijk een achterhoede gevecht. Zij zijn 
slechts lakeien, ze bedoelen het goed maar ze spelen het spel enkel als pion. Richt 
het oog op de toekomst, op de gehele mensheid, op de globale wereld. Want allen 
zijn betroffen, het betreft allen. 

John Hacking 2014 

Organisch besturen... 

De Rooms-Katholieke kerk heeft veel overgenomen van de Romeinen. Niet alleen 
rechtspraak en gebouwen maar ook een vorm van organisatie. De pontifex van 
Rome, primus inter pares, kwam uiteindelijk aan het hoofd te staan van de anderen 
die bestuurden als pontifex, bruggenbouwer, de bisschoppen. Het gebied werd 
verdeeld in parochies en aan het hoofd van elke parochie stond een herder, een 
pastoor. De pastoor is rechtstreeks verbonden met de pontifex. De pastoor is niet 
zozeer een toezichthouder (op leven en opvattingen van de leken - dat was hij 
natuurlijk ook, maar die rol is teruggedrongen) maar nu eerder een aanspreekpunt 
voor religieuze en ethische vragen en ritueel bedienaar van sacramenten. Als herder 
moet hij oog hebben voor zijn schapen. Als we deze beeldspraak even verder 



toepassen betekent dit ook dat alle schapen er toe doen, ook het verloren, het 
verdwaalde schaap. Dat er in de loop van de geschiedenis en ook vandaag de dag 
veel is misgegaan en veel misgaat in het uitoefenen van het pastoors en 
bisschopsambt doet niets af aan de oorspronkelijke bedoelingen en de intentie die 
achter deze vorm van bestuur zit. We zijn ons als moderne schapen heel goed 
bewust geworden van de relevantie van het religieuze zieleheil en de wijze waarop 
dit gekoesterd en bevorderd kan worden, ondanks de schandalen, het misbruik van 
het ambt en al die andere dingen waardoor het proces van verdieping en van 
inspiratie verstoord kan worden.  

De kerk is opgezet en ingericht om een blijde boodschap, het evangelie, een 
boodschap van vreugde te verspreiden in de wereld. Dat is grotendeels gelukt want 
anders zou de kerk al lang niet meer bestaan. In de loop van de geschiedenis is er 
veel gediscussieerd over de vorm waarin en de structuren waarmee deze boodschap 
verspreid moest worden tot heil van de wereld en daar hebben we dan de vele 
stromingen in het christendom aan te danken.  
In de laatste 2000 jaar van de geschiedenis, ik ben geneigd te zeggen onze 
beschaving, maar daar zijn veel kanttekeningen bij te zetten, is dit model van 
besturen ontleend aan de Romeinen, vaak gekopieerd. Wereldlijke keizers die hun 
rijk besturen via de adel, graven en hertogen, bij de intrede van verkiezingen en 
parlementen zie je hetzelfde terug. Van kleine eenheden naar grotere en grote 
eenheden. Facisme en communisme hebben onderdelen van dit model 
overgenomen en toegepast in hun systeem. De maffia heeft zich laten inspireren 
door hetzelfde. Het Romeinse model heeft dus school gemaakt en dat duurt tot op de 
dag van vandaag.  

Nou zitten er aan dit model toch een aantal aspecten die kanttekeningen oproepen: 
het model werkt als de onderdelen in orde zijn en als de hogere en lagere lagen op 
elkaar kunnen bouwen. Corruptie is een vorm van kanker in dit model. En de 
onderste laag is de meest kwetsbare en afhankelijk van de goodwill van de hogere 
lagen. In het Romeinse rijk had de aristocratie de grond in handen en waren de vrije 
boeren ook van hen afhankelijk. In perioden van crisis werd die vrijheid door 
armoede en hongersnood ingeperkt. De vrije boer droeg in het begin van het 
Romeinse tijdperk met zijn lichaam en zijn vermogen bij aan het rijk door deel te nemen 
als soldaat in het leger. Later werd dit een leger van beroepssoldaten en huurlingen. De 
slaven stonden onder aan de ladder en vormen de laagste klasse. Bij de komst van het 
christendom werden zij verheven omdat zij als laagste stand nu ook mee mochten doen. 
In het kanonieke wetboek van de Rooms Katholieke kerk zijn er eigenlijk maar twee klassen 
of standen: de priesters en de leken. In feite is dit al een hele ontwikkeling ten positieve ten 
aanzien van de klassenmaatschappij van de Romeinen. Maar de leken zijn definitief 
gescheiden van de priesters en er is eigenlijk geen echte overgang tussen beide klassen. De 
enige opening bestaat erin als je de weg kiest van het semi-priesterschap en je jezelf tot 
diaken laat wijden. Dan treedt je toe tot de kerkelijke hiërarchie en verlaat je het stadium van 
leek zijn. Maar vrouwen zijn zowel voor het diakenambt als het priesterambt uitgesloten.

Dat is een vorm van discriminatie. Vrouwen zijn dus eigenlijk in dit systeem minderwaardige 
leken want zij kunnen geen carriere maken binnen de kerk. Naast de vrouwen heb je ook 
nog de gelovigen die niet voldoen aan de kerkelijke leer in leven en opvattingen. 
Homoseksualiteit is een voorbeeld waar de kerk al eeuwen over struikelt. Het huwelijk kan 
alleen tussen man en vrouw worden gesloten. Dat wordt beargumenteerd met het gegeven 
dat het huwelijk ook gericht is op het voortbrengen van kinderen. Homo’s zijn dus 



gemankeerde mannen. Op dit moment is er in Rome een discussie gaande over een andere 
houding ten aanzien van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Niet het opgeheven 
vingertje maar respect en acceptatie van hen als mens. Mens waren ze en zijn ze natuurlijk 
al lang, maar dat begint schijnbaar nu pas door te dringen. Het doet mij denken aan 
president Nixon die tijdens een van zijn telefoongesprekken (die werden opgenomen - 
Watergate) zegt dat homoseksualiteit een vorm is van fataal liberalisme. De vijand 
propageert dit om de waarden van Amerika te ondermijnen en de echte mannen in diskrediet 
te brengen. Echte mannen zijn geen homo’s. Dit soort opvattingen leven bij vele. Maar wat is 
dit voor een raar gedachtengoed. Mannelijkheid gekoppeld aan seksuele lust voor een 
vrouw, daar komt het op neer. 

Dat is een verenging van de opvatting over de man: de man als seksbeest die vrouwen wil. 
Lust vervangt hier liefde. Alsof er dan ook geen liefde mogelijk is tussen partners van 
hetzelfde geslacht. Niet alleen de biologie maar ook de werkelijkheid toont dagelijks aan dat 
homoseksualiteit net zo normaal is als heteroseksualiteit. Het probleem zit tussen de oren 
van de bestrijders. En nu worstelen de bisschoppen in Rome met deze vragen en verwacht 
men dat de meer pastorale houding van de huidige paus veel verzet zal oproepen onder de 
conservatieve achterban. Waar zijn ze dan eigenlijk bang voor? Het zou wel een kunnen 
blijken dat een heel groot deel van de priesters en leden van religieuze ordes homoseksueel 
is en wat dan? Is het ontkennen ervan en de bestrijding ervan een optie? Een begaanbare 
weg, of is het een grote hypocrisie? Hoeveel pausen waren niet homoseksueel? Wie een 
beetje kerkgeschiedenis kent en de serie over de Borgia’s brengt dat binnen ieders 
handbereik weet dat de geschiedenis bol staat van gedrag dat officieel niet door de kerkelijke 
beugel kan maar waar kerkelijk hoogwaardigheidsbekleders een hoofdrol in hebben 
gespeeld. 

Organisch besturen wil zeggen zo besturen dat alle onderdelen van het orgaan tot hun recht 
kunnen komen en dat de verbindingslijnen open blijven. Boven en beneden, groot en klein 
doen er evenveel toe. Het gaat niet om macht, ook al denken sommigen dat wel, het gaat om 
het evangelie in de wereld van vandaag. Dat is niet de letter van de wet, maar het levende 
woord dat mensen optilt uit hun ellende. Veel inspiratie....

John Hacking 2014 

Change perspective: Universiteit als broedplaats? 

“Broeien is een reactie op een samenleving die gekenmerkt wordt door overmatige 
regelgeving. schaalvergrotingsprocessen, management dat niet deugt en waarbij 
alles in het teken van efficiency, monotonie en vlakheid staat. … Maar broeien 
ontstaat ook om een positieve reden. Dan komen mensen bij elkaar 
omdat ze een goed idee hebben, elkaar willen stimuleren en inspireren en samen 
iets nieuws willen opzetten. Om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke 
ontwikkelingen, vanuit behoefte aan zin- en betekenisgeving. Om samen met 
anderen op zoek te gaan naar oplossingen.” (Pag. 25) 
 “In een broeinest zijn de emoties ongeordend, in een broedplaats zijn ze geordend. 
De wanhoop, het ongenoegen en het verlangen zijn in een broeinest niet gericht, in 
een broedplaats wel. Broeinesten zijn ongestructureerde ontmoetingen die tot een 
broedplaats kunnen uitgroeien. In een broedplaats ontstaan uit de onvrede een 
voornemen en een doel. Ideeën worden er volwassen. Is het broeinest in een 
organisatie ontstaan, in een ordenend geheel, dan zal het al snel een broedplaats 
worden die wordt ingepast en afgestemd op de belangen van anderen. 
Broedplaatsen hebben namelijk iets gevaarlijks voor het systeem en daarom worden 



ze al gauw ingekapseld, bijvoorbeeld in vergaderingen, werk- en projectgroepen en 
commissies. Waar geen tijd is om te broeden, te verdiepen en te reflecteren. Waar je 
je moet houden aan conventies, aan regels en agenda’s. In zulke gestructureerde  
overlegsituaties wordt de emotie uitgesloten en is onderlinge bevruchting onmogelijk. 
Want een vergadering is pas geslaagd als 
iedereen de regels volgt, de bijeenkomst op een gestructureerde manier verloopt en 
de doelen zijn gehaald. Een vergadering is dan niet veel meer dan een steriele 
toestand voor neutrale wezens. 
In een broedplaats daarentegen willen mensen tot hun recht komen. Ze willen 
anderen wel eens iets laten zien. Ze hebben een sterk zelfgevoel, weten wat juist is 
en hoe het moet. Ze treden binnen in een leerhuis waarin iedereen schriftgeleerde is. 
Waar de stemming en de sfeer oprecht zijn, waar ze zich kunnen concentreren op 
iets nieuws. Waar ze samen proberen problemen op een ander niveau te duiden. 
Waar ze gebruikmaken van elkaars kracht en elkaar bevruchten. Zo zoeken ze naar 
nieuwe combinaties. Het resultaat is van iedereen.” Uit: P. Camp, De broedfactor. 
Betrokkenheid aanwakkeren in organisaties en samenleving, Amsterdam Antwerpen 
2009 (Uitgeverij Business Contact) (Pag. 27) 

Op de Radboud Universiteit van Nijmegen is verandering van perspectief al een tijdje 
het nieuwe motto in het strategisch plan. Medewerkers en studenten worden 
uitgedaagd om met nieuwe ideeën te komen om zo een bijdrage te leveren aan 
onderzoek en onderwijs, kerntaken van de universiteit, ook in de toekomst. De link 
http://www.ru.nl/overons/overradboud/change-perspective/ geeft hierover meer 
informatie.  

Change perspective, verandering van perspectief is in deze opzet vooral ook een 
aanmoediging om tot verandering te komen. Maar een aanmoediging is nog geen 
verandering en een verandering is nog niet meteen een ander perspectief. Tenslotte 
wat is het object van die verandering? Verandering waartoe, voor wie en waarom? 
We zijn misschien geneigd om perspectief al heel snel gelijk te stellen aan 
kijkrichting, blikrichting, dus een daad waarin onze ogen en daaraan gekoppeld onze 
ideeën centraal staan. Kijken als een vorm van waarnemen waarin receptie, 
conceptie en deceptie op basis van wat we ervaren een rol spelen. Je kijkt met een 
bepaalde bril naar iets. Die bril kleurt je waarneming, die bril stuurt je als het ware. 
Maar de metafoor van kijken, de nadruk op beeld en op ogen kan ook verhinderen 
dat je andere mogelijkheden die samenhangen met perspectief en met waarnemen 
opmerkt en toepast. Waarnemen via het luisteren, het ruiken, het voelen 
bijvoorbeeld. Als alle nadruk op het kijken en op het beeld valt kun je spreken van 
een verenging, een vernauwing van je blikrichting, je waarnemen als zodanig. Een 
voorbeeld. In de poëtische verwoording van de ervaring van de werkelijkheid worden 
beelden, gevoelens en ervaringen opgeroepen die meer zijn dan een soort van foto, 
dia, reproductie of representatie van een situatie. Een goed gedicht, een mooie 
metafoor prikkelt alle zintuigen en je hele lichaam kan erin mee gaan doen. 
Gehaktballen van oma, kippensoep van moeder, nevelige ochtenden in de herfst: je 
ruikt, je proeft, je voelt, je maag doet mee, je smaak wordt geprikkeld, water loopt je 
in de mond of je voelt de koude al optrekken en de herinnering daaraan. Dit soort 
van ervaringen verwoord in onze taal noem ik bijzonder omdat ze meer zijn  dan een 
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beeld, meer dan een concept, een gedachte of een theorie. Ze zijn vooral anders. 
Omdat ze zo anders zijn en eigenlijk niet in een conceptueel kader passen dat 
aansluit bij ons kijken, onze kijkervaring en onze waarneming van de werkelijkheid 
met de bril van de waarnemer, ervaren we ze, zo vermoed ik, als vanzelfsprekend 
en dan merken we er niets van. Ze zijn er wel, maar op de achtergrond, niet 
gethematiseerd. En niet gethematiseerde ervaringen zijn eigenlijk voor ons 
verstand geen ervaringen. Als de ratio er niet over gaat bestaat het voor de ratio 
niet. Kortom de ratio kleurt onze waarneming en alles wat daarbuiten valt doet 
niet mee. Maar dat wil niet zeggen dat het er dan ook niet is. 

Als verandering van perspectief alleen een rationele constructie is, een oproep om 
de werkelijkheid vanuit onze ratio constructief te beschouwen en te veranderen 
schieten we tekort. Heel simpel omdat de ratio gewoon niet in staat is de 
contingentie en volatiliteit (wisselvalligheid en onbestendigheid)  van onze realiteit 
waarin we dagelijks verblijven te vatten. De ratio ontbeert daartoe de middelen. 
De ratio is onontbeerlijk in de wijze waarop we ons bestaan vorm geven en zin 
vinden maar de ratio is niet de enige kracht. Als we terecht komen in een situatie 
waarin we ons niet wel bevinden kan het gaan broeien: we komen in opstand, het 
gaat met ons op de loop en al heel snel overheersen emoties het debat. Waarom 
zijn mensen zo opgewonden tijdens demonstraties? Opdat zich hier de kans 
aanbiedt om zich te uiten, om alle ervaren onvrede, alle ongenoegen zichtbaar te 
maken. De ratio doet nauwelijks mee, die is thuisgelaten. Rationeel zou je kunnen 
stellen: een demonstratie heeft weinig effect en levert niet zoveel op qua 
verandering van doelen en van werkwijze. Een demonstratie, het tonen waar je 
voor staat, roept anderen op hun positie te tonen: geweld roept tegengeweld op, 
verzet tegen-verzet. Een ene positie lokt de andere uit. Voor en tegen de opname 
van vluchtelingen, voor of tegen het vestigen van centra om mensen op te vangen. 
De voorbeelden zijn eindeloos.  

In het proces van creativiteit om nieuwe wegen te ontdekken waarop wij in onze 
samenleving met problemen omgaan is rationaliteit noodzakelijk maar ook hier 
heeft ze niet het alleenrecht. Broedplaatsen gedijen ook bij vrijheid, bij toevallige 
ontdekkingen, bij gratuitheid, bij vrijwillige inzet zonder vooropgezette bedoeling. 
Broedplaatsen zijn speelplaatsen, het mogen en kunnen uitproberen van ook op het 
eerste gezicht onmogelijke dingen. Buiten de kaders denken, buiten de hokjes. Dat 
is ook van de verandering van perspectief inhoudt en waartoe wordt opgeroepen. 
Maar in hoeverre kan een universiteit een broedplaats zijn, een broedfactor 
worden in de maatschappij als ze voortdurend wordt ingeperkt door regels, door 
financieringsconstructies en door afrekenmodellen die korte metten maken met 
wilde ideeën in onderzoek en onderwijs? Hoe wild kan en wil een universiteit zijn, 
zich presenteren en vooral vrije, creatieve ruimte scheppen voor totaal, maar dan 
ook totaal nieuwe invalshoeken? Hier schuilt het gevaar voor de gevestigde orde die 
inzet op stabiliteit en zekerheid, die inzet op de voortgang van het oude omdat dit 
oude bekend is en veiligheid biedt. Nieuwe ontwikkelingen ontnemen oude 
situaties hun bestaansrecht: kijk maar naar de techniek die wordt ingezet om 
voertuigen te besturen. De elektrische auto gaat aantonen dat benzinemotoren 
overbodig worden met alle gevolgen van dien voor de aardolie-industrie. Hoewel 



die laatste daar niet echt onder zal leiden omdat aardolie vooral en nog steeds aan 
de basis ligt van talloze andere producten en daarvoor is nog geen alternatief. 
Plastic bijvoorbeeld zie ik nog niet zo snel verdwijnen. Maar nu zoek ik vooral 
voorbeelden in de pragmatische hoek, de toepassing van ideeën. Hoe zit het met 
de conceptuele functie op de universiteit, ook met het oog op wat ik boven 
beweerde naar aanleiding van het lichaam en de lichamelijke waarneming van de 
realiteit vanuit het hele lichaam? Zou en kan en wil de universiteit ideeën 
ontwikkelen die allereerst niet op de ratio maar bijvoorbeeld op het gevoel, de 
emotie zijn gebaseerd, of op de reuk, het smaken of het voelen? Durft de 
universiteit in te zetten op intuïtie als waarnemingsorgaan? Op spiritualiteit als 
bron naast de wetenschappelijke codex van eisen als objectiveerbaarheid, 
voorspelbaarheid, controleerbaarheid, empirie, toetsbaarheid etc. Ik vermoed dat 
zolang de hogepriesters van de rationele wetenschapstempel het voor het zeggen 
hebben andere factoren dan de ratio nauwelijks speelruimte krijgen in het 
creatieve proces, het broeden op verandering van perspectief. En hoe 
ontluisterend moet het zijn om dan te moeten constateren dat niet alles ratio is 
wat de klok slaat in de wetenschap. Hoe hard de wetenschappers ook hun best 
doen om dit ideaal te presenteren en voor te houden aan de mensheid.  

Ik pleit dus voor een heel brede aanpak, een echt buiten je kaders durven en leren 
kijken, je bril opzetten maar ook andere brillen uitproberen. Je ratio niet thuis 
laten maar ook niet verabsoluteren. Andere bronnen raadplegen en eruit putten om 
verder te kijken dan je neus lang is. Kunstenaars worden algemeen beschouwd als 
degenen die dat in onze samenleving zichtbaar maken maar dat vind ik een 
misvatting. Waarom zouden kunstenaars alleen die creativiteit in huis hebben om 
andere perspectieven in te nemen? Ieder mens is een kunstenaar, riep Joseph Beuys 
al, in ieder mens schuilen wonderen van ontdekking en van potentie. Peter Camps 
die ik boven citeer over broeinesten en broedplaatsen haalt de journalist Nico 
Haasbroek aan met 10 nieuwe geboden die ook voor de wetenschapper van belang 
kunnen zijn in de dagelijkse uitoefening van zijn praktijk. Het zijn geboden die 
getuigen van een bepaald soort realisme, die niet teveel invullen maar die vragen 
om een verdere uitwerking in de praktijk, waarbij ook de universiteit een steentje 
bij kan dragen. De uitdaging schuilt er vooral in om eens op een andere manier hier 
handen en voeten aan te geven; anders dan we gewend zijn via projecten, 
hulporganisaties en geldinzamelingen. Niet vanuit de politiek, niet vanuit de 
gevestigde belangen, maar bijvoorbeeld vanuit een denkbeeldige toekomst, een 
scenario in de toekomst dat dient als startpunt. Stel je voor dat er een aarde komt 
zonder geweld en zonder geweldsmonopolies. Een aarde zonder armoede, een 
aarde zonder bezit. Wat zou je nodig hebben, aan welke voorwaarden moet je 
voldoen om dat proces in gang te zetten, om dat einddoel te halen. Het wiel hoeft 
niet meer te worden uitgevonden. Op talloze plekken wordt al zo gedacht en 
gehandeld. Hier meer bekendheid aan geven, initiatieven bundelen en 
communiceren is al heel wat. Een stap in de goede richting. Natuurlijk geboden 
garanderen geen verandering. Geboden zijn richtingwijzers voor de wandelaars in 
de woestijn. Ze duiden, ze wijzen vooruit. Ze zijn als het ware intuïtieve  en op 
ervaring geformuleerde constructen die je kunnen helpen bij je oriëntatie in 



niemandsland. Want dat is ons leven: een soort van niemandsland tussen geboorte 
en dood. Alle claims op waarheid, alle machtsaanspraken, alle vormen van bezit, 
zijn in feite pogingen om dit niemandsland te bezitten, er een vaste status, een 
fort in te plaatsen: kijk, dit is van mij! Maar het zal je niets helpen want je leven is 
eindig, het loopt een keer af en dan is het voorgoed voorbij. Als wandelaar in dit 
leven heb je meer aan richtingwijzers dan aan kastelen en forten. Ook de toekomst 
heeft met perspectief, met richting te maken. De toekomst dicht timmeren omdat 
je denkt dat je dan veilig bent is een illusie. Een illusie die zichzelf ontmaskert als 
je leven ten einde loopt. En dat kan sneller zijn dan je misschien zou verwachten. 
Jouw leven, mijn leven, ons leven en deze wereld hangen onlosmakelijk samen. De 
universiteit an sich bestaat niet: wij zijn samen die universiteit en we hebben 
samen die verantwoordelijkheid om kennis, inzicht en daadkracht te bundelen en 
te verspreiden tot welzijn van allen. Niet mijn onderzoek maar mijn inzet voor de 
wereld via mijn onderzoek is wat er toe doet. Er is altijd meer dan jezelf, iets dat 
groter is dan jezelf. Als je dat al beseft ben je al een heel eind op weg – ook in het 
veranderen van je perspectief.  

John Hacking 2015 

De tien geboden van Nico Haasbroek luiden: 

1. Besef dat de mens tot alles in staat is. 
2. Respecteer ieders recht op vrijheid. 
3- Stop met zinloos geweld. 
4· Wees beter voor het milieu. 
s. Streef naar meer gelijkheid en minder hebzucht. 
6. Bestrijd de bureaucratie. 
7· Trek ten strijde tegen fanatici in deze wereld. 
8. Ontwikkel u tot wereldburger en toon uw internationale solidariteit. 
9· Verbeter de wereld en begin bij uzelf. 
10. Wees minder bang en twijfel vaker. 

Uit: P. Camp, De broedfactor. Betrokkenheid aanwakkeren in organisaties en 
samenleving, Amsterdam Antwerpen 2009 (Uitgeverij Business Contact) (Pag. 21) 

Denken, danken en dichten 

In onze maatschappij wordt het getal meer en meer belangrijk. De ‘macht van het 
calcul’ heerst, en wel bijna over alles, zo lijkt het. Over het nu over cultuur gaat, over 
onderwijs, over zorg of over gezondheid, alles wordt in getallen uitgedrukt en in 
getallen geëvalueerd.   Dat is een effect van een lange ontwikkeling waarin het 
calculerend denken op basis van onder andere het rationalisme geleid heeft tot de 
wereld van de wetenschap en de techniek. Een wereld die nu ons leven bepaalt. Een 
wereld ook waar we geen afscheid van willen of kunnen nemen. Maar dit technisch 
denken, Martin Heidegger, de Duitse filosoof die hier veel over geschreven heeft, 
noemt het ook de vrucht van het metafysisch denken. Dat laatste is een vorm van 
denken die verklaringen zoekt en die het denken presenteert als begrijpen en 



voorstellen. De werkelijkheid wordt gezien door de bril van hoe ze in elkaar zit, welke 
oorzaken en gevolgen er spelen in de processen en in welke mate die werkelijkheid 
beheersbaar kan worden gemaakt. Daarvoor biedt het getal de oplossing en is het 
rekenen de weg. Het probleem van Martin Heidegger is dat hij een andere vorm van 
denken bepleit die niet door berekening, voorstelling en manipulatie gestuurd wordt. 
Maar ook onze taal en onze begrippen zijn gekleurd door dit voorstellende denken en 
we hebben geen andere taal dan deze. Daarom is het filosoferen van Martin 
Heidegger, zou je kunnen zeggen, een soort van geploeter om een taal te vinden die 
dit andere denken kan beschrijven en uitdrukken. Of beter tot spreken brengen, want 
het is geen kwestie van zelf ontwerpen (dat is weer metafysica) maar van goed 
luisteren wat zich onder het berekende denken, achter de wereld van de 
voorstellingen, aandient. Dat luisteren heeft Heidegger op vele manieren proberen te 
verwoorden. Samuel IJsseling heeft er zijn proefschrift over geschreven en noemt in 
navolging van Heidegger dit een “andenkend Denken”, een denken dat aandacht 
geeft aan en dat wacht, luistert, open staat voor wat zich aandient. Maar wat zich 
aandient is nooit een product van eigen werkzaamheid, nooit resultaat van eigen 
prestatie. Je denkt niet maar de gedachten komen je als het ware aangewaaid. Ze 
zijn een geschenk, een cadeautje. 

Voor velen die gericht zijn op resultaat en op effect zal dit denken dat wacht en 
luistert niet interessant zijn want wat levert het op? Maar daarmee miskennen zij in 
wezen het fenomeen van de verwondering, het je kunnen verwonderen over de 
werkelijkheid en elementen uit die werkelijkheid en ze miskennen het feit dat je 
dankbaar kunt zijn. Allereerst al dankbaar dat je kunt denken, dat je kunt denken dat 
er meer is dan berekening en calcul, dat je dankbaar kunt zijn voor dingen die er 
misschien (economisch) niet zo toe doen maar die een geheel eigen waarde in 
zichzelf vertegenwoordigen, zoals dauw op het gras, avondlicht in de bomen, het 
gekwetter van een vogel. Voor Heidegger zijn ook gedichten bronnen van waarheid, 
ze stichten een eigen vorm van waarheid die met berekening en met voorstelling om 
te beheersen en te sturen weinig van doen heeft. Daarom besteedt hij veel tijd aan 
het lezen en analyseren van gedichten, zoals in de bundel Unterwegs zur Sprache. 
In deze teksten leer je deze filosoof van een heel andere kant kennen dan alleen 
maar vanuit zijn magnum opus “Sein und Zeit”. De kracht van het denken van 
Heidegger is, en dat is mijn persoonlijke mening, dat hij aandacht vraagt voor een 
dimensie van de werkelijkheid die er ogenschijnlijk steeds minder toe doet in onze 
maatschappij omdat ze niet direct vertaalbaar is in nut en in opbrengst.  

Is het zo erg dan dat we teveel rekenen en te weinig stil staan bij bijvoorbeeld de 
stilte, de leegte, het vergezicht, het gedicht, het wuiven van het koren op het veld, het 
lied in de nacht, de sterrenhemel, de zachte aanraking en het koele wuiven van de 
bries? Ik denk van wel want een wereld gaat verloren en het gevoel voor een 
dimensie van ons bestaan wordt ondergesneeuwd door al die berekeningen en 
manipulaties.  



Techniek en wetenschap zonder visie kunnen leiden tot een soort van eschatologisch 
doem-scenario: een wereld van oorlog en verderf (door atoombommen en 
milieurampen). Wapenindustrie die ontwikkelingen bepaalt, grondstoffenindustrie die 
het voortouw neemt in politieke besluiten door te lobbyen en hun voorkeuren (ook via 
corruptie) door te drukken, met als gevolg soms milieuschade op mega-niveau, ICT-
ontwikkelingen die het leven van mensen in de privé sfeer bedreigen omdat alles 
transparant en openbaar kan worden, het zijn allemaal facetten die hierin meespelen. 
Is dat overdreven? Nee, niet als er enkel eenzijdig wordt gedacht, als het getal en als 
de winst voor de aandeelhouder de belangrijkste rol blijven spelen in ons 
maatschappelijk handelen. Politici zouden visie moeten ontwikkelen en het heil van 
de burger op het oog moeten hebben. Maar velen dienen hun tijd uit en zijn gericht 
op de volgende verkiezingen want dat verzekert hun een inkomen. Als meneer 
(minister) Bert Koenders bij het TV-programma Pauw zegt dat zijn baan een zware 
is, maar daarvoor is hij ingehuurd, wil dat eigenlijk zeggen dat hij zichzelf als een 
huurling beschouwt die de klus moet klaren. En hoe wordt de klus geklaard, alsof de 
complexe problemen in de samenleving klussen zijn om te klaren, nou door het getal, 
door berekeningen en door beleid gebaseerd op getallen. 

Uitgaven voor cultuur, zorg en onderwijs, veiligheid en vervoer, milieu en 
leefbaarheid worden allemaal bepaald door de eindafrekening, de balans. Niet het 
heil van mensen staat voorop. Het invoeren van begrippen als participatie-
samenleving, zelfstandigheid en keuzevrijheid werken alleen maar verhullend om 
bezuinigingen goed te praten. Kortom de ‘macht van de calcul’ bepaalt onze 
samenleving en ons denken. Al jaren geleden heb ik ontdekt dat gedichten een eigen 
waarheid hebben die niet ondergeschikt kan worden gemaakt aan de waarheid van 
de wetenschap en de berekeningen. Deze poëtische waarheid heeft een eigen 
zeggingskracht. Nou wordt voor gedichten meestal niet zoveel geld neergeteld dus 
de vertaling van deze kunstvorm in financieel gewin is nog wat lastig maar in de 
beeldende kunsten waaronder schilderkunst en beeldhouwwerken ligt dat anders. De 
betaling van miljoenen dollars voor een schilderij geeft aan dat ook hier de ‘macht 
van de calcul’ meer en meer terrein wint.  

Voordat ik kennis maakte met het denken van Martin Heidegger ging ik er altijd 
vanuit dat creativiteit en creatief denken, het scheppen van kunst, vooral een vorm is 
van hard werken en af en toe een geniaal idee. Maar vanuit het ‘‘andenkende 
Denken” moet je eerder stellen dat creativiteit eerder een vorm van wachten is, 
afwachten van wat zich aandient, goed luisteren naar wat zich aandient en dat stem 
proberen te geven. Als je dit laatste gaat beseffen en gaat toepassen hoef je nooit 
meer naarstig op zoek te gaan via activiteit naar inspiratie, naar goede ideeën alsof 
zij ergens liggen opgestapeld. Ze dienen zich aan, ze dienen zich pas aan als je er 
klaar voor bent, als er open voor staat en als je in de juiste stemming bent. Ijsseling 
laat in zijn beschouwing over Heidegger goed zien op welke wijze deze laatste zich 
een weg heeft gebaand door de Duitse taal om hiervoor woorden te vinden. 
Misschien kan het ons ook helpen de ‘macht van de calcul’ te relativeren en er zo af 



en toe kritisch afstand van te nemen en misschien kunnen we op basis hiervan onze 
politieke keuzes gaan maken: stemmen op een politicus die een visie ontwerpt en die 
dat niet doet voor 4 jaar. En als die er niet zijn, moeten we het zelf maar meer en 
meer gaan doen. Want onze verantwoordelijkheid in deze kunnen we niet 
uitgummen. Misschien een idee om mee te beginnen in 2016? Alvast een prachtig 
nieuw jaar gewenst met veel inspiratie die zomaar aan komt waaien. 

John Hacking  2015 
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Management en vertrouwen 

Onze tijd wordt gekenmerkt door een explosieve groei van informatie en de middelen 
om deze informatie te verzamelen, te analyseren en te benutten voor beleid. Niet 
alleen de wereld van de reclame, het bedrijfsleven en de overheid plukt hier de 
vruchten van. Wetenschappers smullen ervan, hun mogelijkheden om voorspellingen 
te doen en om praktische toepassingen te bedenken groeien exponentieel. Met deze 
groei gaat echter een gevaar gepaard: de toegenomen en groeiende behoefte om te 
controleren en te bepalen. Niet alleen de wil tot manipulatie en het in de hand willen 
houden van de ontwikkelingen, ook de innerlijk gevoelde dwang om niet los te laten, 
niet los kunnen laten speelt menigeen daarbij parten. Het moet lopen zoals jij hebt 
aangegeven of volgens de door jouw organisatie vastgestelde doelen. Maar het 
leven in het algemeen, in het groot en ook in het klein (op privégebied) laat zich niet 
altijd plannen volgens richtlijnen en protocollen. “Shit happens” om het negatief uit te 
drukken hoeveel voorzorgsmaatregelen er ook zijn getroffen. Daarom hebben wij nog 
steeds verzekeringsmaatschappijen die voor alles en nog wat polissen aanbieden 
om je in te denken en die hier goed aan verdienen.  

In de wetenschap en op de universiteiten is het regelgedrag aan de orde van de dag. 
Wetenschappers lopen aan de leidraad van de publicatienormen in de vakgroep ten 
behoeve van internationaal gerenommeerde tijdschriften. “Publish or perish” heerst 
alom op de burelen waar het beleid wordt uitgezet. Filosofie als vak is daarmee 
meteen “fragwürdig” als er geen klinkende resultaten worden geboekt omdat het 
denkproces soms tientallen jaren vordert van de filosoof. Deze kan niet elk jaar een 
“grundlegend” artikel schrijven waarop kan worden voortgebouwd. Jan Staman, 
scheidend directeur van het Rathenau Instituut pleit in de krant voor de rol van 
hofnar: de wetenschapper moet fundamentele vragen durven stellen, hij moet het 
vigerende beleid aan de kaak durven stellen in zijn vakgebied als men de oren teveel 
laat hangen naar de subsidiegevers en managers, teveel naar de overheid luistert en 
de politici zonder dat daar iets tegenover staat. De rol van hofnar zoals die aan het 



hof werd vertolkt lijkt hem daarom wel wat. Maar deze metafoor is waarschijnlijk 
hopeloos achterhaald net als het beeld dat er soort van hofhouding zou zijn rond de 
troon. Er zijn geen tronen, er is geen koning of keizer en er is geen adelstand meer 
die teert op de inzet van het volk dat door belastingen en het afstaan van goederen 
en winsten de boel aan het draaien houdt. De moderne belastingbetaler is niet te 
vergelijken met de onderdanige horige slaaf of kleine boer uit de middeleeuwen. Het 
is allemaal veel complexer en allemaal veel minder transparant geworden. Dat 
beseffen ook degenen die het beleid uitzetten en daarom gaan ze voor meer controle 
en noemen dat transparantie en kwaliteitbevordering. Wat ontbreekt en wat pijnlijk 
aan het licht komt is het gebrek aan vertrouwen. Vertrouwen in de goodwill van de 
wetenschapper, aan zijn inzet en aan zijn kundigheid en vaardigheid. En, creativiteit 
laat zich niet afdwingen, laat zich niet opleggen. Daarvoor is het nodig dat er een 
context bestaat waarin vrijheid en tijdsbesteding naar eigen inzichten mogelijk is. Met 
dwang is nog nooit iemand tot ontdekkingen gekomen die de mensheid vooruit 
helpen. Niemand zit te wachten op het zoveelste artikel in een tijdschrift dat drie 
voetnoten toevoegt aan een eerdere tekst, een kleine nuancering of verbetering. 
Niemand leest dat als het lezerspubliek alleen maar uit een select groepje van 
specialisten bestaat. Het argument dat zo de wetenschap groeit en dat het aandeel 
in de kennis op die wijze toeneemt is geen reden om wetenschappers op te sluiten in 
een dwangbuis van verplichtingen waaraan ze moeten voldoen zonder dat ze zelf 
inspraak hebben hoe zij hun tijd invullen.  

Vanmorgen las ik in de krant dat Napoleon er voor gezorgd heeft dat zijn soldaten 
toch boter op hun brood kregen: boter die niet bedierf, margarine. Ook het 
conserveren van groente in blikje stamt uit die tijd. En dan heb ik het nog niet over de 
standaardisering van de lengtematen, de tijd en de inhoudsmaten. De aanleg van de 
infrastructuur (wegen, kanalen) kreeg een boost. De administratie van de inwoners 
en het vastleggen van hun namen, de geboortepolitiek (kindergeld), voor een deel 
met het oog op nieuwe soldaten, het zijn allemaal ontwikkelingen uit die tijd. Hoe kan 
dat? Viel dat zomaar uit de lucht? Wie bedacht dit? In ieder geval duren de effecten 
door tot op de dag van vandaag. Misschien was toen het besef wel heel erg 
aanwezig dat er fundamenteel iets moest veranderen. Men moest meer greep krijgen 
op een aantal zaken en dat gebeurde door het uniformeren van standaarden. En 
praktische problemen zoals logistiek en voedselvoorziening moesten worden 
opgelost. Wat zijn de huidige problemen die nodig een oplossing verdienen en 
waarvoor geen uitstel mogelijk is? Ik vermoed dat die al lang bekend zijn: 
milieuvervuiling, ecosystemen die dreigen te bezwijken, stijging van de temperatuur 
van de aarde, de (politieke) dictatuur in en van de landen die energie leveren in de 
vorm van aardolie en aardgas omdat zij andere landen van zich afhankelijk maken, 
(bijna geen enkel aardolie leverend land kun je een echte democratie noemen – 
typisch hoe bezit corrumpeert) en de groeiende afhankelijkheid van landen op 
politiek en economisch gebied omdat zij armoede kennen en slechts condities. 
Honger en oorlog gaan hand in hand, verkrachting als oorlogswapen en 
demoralisatiefactor naast andere vormen van bruut geweld doen nog steeds opgang. 
Hoezo 2015, hoezo humaniteit, hoezo beschaving? We zijn de middeleeuwen nog 
lang niet ontstegen hoeveel illusies we ons ook maken. Hier liggen de echte 



problemen die om een oplossing schreeuwen. Een paar honderd miljardairs die 
samen zoveel geld beheren dat ze de halve wereldeconomie bepalen, dat kan toch 
niet blijven voortduren? Dat heeft niets met “eerlijk verdiend”, met “loon naar werken” 
te maken. Het is eerder een vorm van diefstal als dit geld onttrokken wordt aan de 
economische processen die leiden tot een eerlijke verdeling van de welvaart. Dit zal 
ook niet blijven duren want hoe hoog de hekken om Europa en de VS ook zullen 
worden, de vluchtelingen die hun armoede ontvluchten zullen blijven komen. Fort 
Europa zal bezwijken hoe streng de controle ook zal zijn. Het alternatief is oorlog, de 
vernietiging van alle buitenstaanders die binnen willen komen. Dat is de uiterste 
consequentie van het gedrag om niet te willen delen en verdelen. Radicale 
groeperingen die de gevestigde orde aanvallen maken dit al zichtbaar. Zij zetten 
“rücksichtlos” geweld in om hun doelen na te streven, of in ieder geval 
propagandistisch profijt te trekken uit de verwarring die dan ontstaat. De Islamitische 
heilstaat die nu in Irak en Syrië wordt gepropageerd wordt gevoed met dit soort 
gedachten: uit het Westen kan niets goeds komen voor de “zuivere” islam. (Wat dit 
laatste dan ook moge behelzen). Het westen en alle bondgenoten, ook al zijn dit 
moslims, moeten worden bestreden tot op de dood. Er is geen alternatief, “no way 
out”. Dit radicalisme is niet met de pen of het potlood te bestrijden, niet met cartoons 
en niet met grappen en spot. Misschien moet het antwoord eerder uit de loop van 
een geweer komen en dus uit de concrete en duidelijke stelling name van de landen 
en groepen die het betreft. Dat betekent offers brengen, dat betekent in calculeren 
dat ook eigen mensen zullen sneuvelen. Het is een oorlog die al lang aan de gang is 
en die complex is omdat er veel partijen op verschillende instrumenten blazen. Er zijn 
niet een of twee regisseurs en ondergeschikten. Het is een veelheid van groepen en 
leiders, van belangen en ideologieën. Familiebanden, clans, stamverbanden, 
politieke verbanden, economische en ideologische verbanden lopen door elkaar 
heen en verdelen de mensen. Daar is geen kruid tegen gewassen vanuit de 
overheden die via controle en manipulatie de boel bij elkaar wil houden of de gang 
van de geschiedenis wil bepalen volgens eigen inzichten. Nijpende grote 
wereldproblemen, (de huidige oorlogen zijn een vorm van wereldbrand), en de 
onmacht tot nu toe om tot echte overeenkomsten te komen, leiden ertoe dat onze 
krantenberichten de komende tijd niet vrolijk er op zullen worden. Waar zijn onze 
wereldleiders? Wie durft zich over zijn eigen belangen heen te zetten en verder te 
kijken dan zijn neus lang is? Wijze leiders zijn gevraagd, niet alleen maar 
calculerende politici die alleen maar denken aan hun volgende verkiezing. Wijze 
wetenschappers zijn gevraagd die de echte fundamentele problemen ter hand 
nemen en die zich niet laten wegzetten in het bos van eindeloze publicaties. Echte 
spirituele leiders in kerken, geloofsinstituten en organisaties zijn gevraagd die de 
dingen bij hun naam durven noemen, die hun nek durven uitsteken, die zelf het 
goede voorbeeld geven. Als ergens winst te behalen is, is het hier wel: de 
verdediging van humaniteit, van menselijk gedrag dat niet ten koste gaat van je 
medemens maar dat ertoe leidt dat beiden groeien in welvaart en welzijn. “Erst das 
Fressen dann die Moral” schreef Berthold Brecht al veel jaren geleden. Zijn woorden 
hebben nog niets aan actualiteit verloren. Waarom dan nog wachten? Hier ligt de 
echte uitdaging. En die begint met verder kijken dan je eigen belang. 



John Hacking 2015 

Rendement 

Alom rijst er verzet tegen het rendementsdenken dat onze samenleving in zijn greep 
schijnt te hebben: alles en iedereen schijnt te worden afgerekend op resultaten, op 
prestaties en op nuttigheid voor de organisatie of het bedrijf. Protestacties van 
studenten tegen dit denken op de universiteiten halen de krant, en velen sluiten zich 
aan bij het algemeen verwerpen van deze tendens in onze maatschappij.  
Maar rendement is op zichzelf geen slechte zaak want niemand werkt graag voor 
niets. Je wilt toch op de een of andere wijze resultaten zien van je inzet. Zonder 
rendement houden zaken en acties al heel snel op. Het is echter de vraag welke 
criteria gehanteerd worden om rendement te meten en welk soort van rendement 
men op het oog heeft en welke waarden daaronder schuilen. Kritiek op een plat 
rendementsdenken in onze samenleving is dan ook waarden-kritiek omdat de 
onderliggende waarden of verworpen of te eenzijdig worden bevonden. Denken 
enkel in termen van kosten en baten op het terrein van bijvoorbeeld 
kennisverwerving door alleen de financiële dimensie in het oog te houden (zoals op 
sommige universiteiten wordt gedaan onder druk van de politiek volgens de critici - 
wat zeker niet waar is) is een vorm van eenzijdigheid die ook geen recht doet aan de 
complexiteit van de zaak.  

Dus welke bril zet je op als je spreekt over rendement? De bril kleurt niet alleen de 
waarneming maar kan ook een vertekend beeld geven van de realiteit. Welke 
waarden heeft een universiteit hoog in het vaandel staan en wie en wat wordt er mee 
gediend als het gaat over onderwijs, vorming en onderzoek? Welzijn van studenten 
en medewerkers scoort in Nijmegen hoog aan de Radboud Universiteit. Maar hoe 
meet je welzijn? Wanneer wordt er geen recht aan gedaan? Wat gaat ten koste van 
het welzijn van medewerkers en studenten? Als je toch dingen wilt meten en 
beoordelen moet je ook criteria aanleggen om dat uit te kunnen voeren. Welke 
criteria liggen er onder welzijn? Welke doelen wil een universiteit halen met het 
aanbieden van een programma? En hoe relevant is dat voor de maatschappij, ook in 
de ogen van politici?  

Kleine studies met weinig studenten verkeren in de gevarenzone omdat de kosten te 
hoog zijn om ze in stand te houden. Maar hoe universeel wil je zijn als universiteit en 
moeten alle aspecten van het wetenschapsbedrijf wel aan bod komen, moeten alle 
dimensies van cultuur en ontwikkeling een plek krijgen op de universiteit? Of is meer 
samenwerking tussen universiteiten ook niet een goede optie?  
Als geneeskunde populair is of biologie gaat daar vanzelf veel aandacht naar uit. 
Maar wat te zeggen over semitische talen, Sanskriet of Japans? China zit in de lift, 
dus Chinees zal wel niet zo snel verdwijnen omdat er ook heel grote economische 
belangen op het spel staan. Maar vergeten Afrikaanse talen, onderzoek naar Inka’s 
en Maya handschriften, wie houdt zich daar mee bezig? Nou zullen er meteen een 
hoop politici en burgers roepen dat dit allemaal iets is voor een kleine elite waar het 
volk niet op zit te wachten. Die geluiden kennen we. Maar het is kletspraat, gezwets 
van subjecten die niet weten waar ze over praten en die nauwelijks enig benul 
hebben van geschiedenis en de wortels van onze cultuur.  



Ook het schijnbaar onbeduidende, niet populaire, onbekende verdient aandacht, ook 
op de universiteiten. Dat is een waarde die ik graag zou willen verdedigen. Al is het 
rendement niet meteen in diploma’s en verzilvering van subsidie uit te drukken, al 
zijn dit soort thema’s en interessegebieden niet echt hip, niet echt spraakmakend bij 
de toekenners van geldstromen. Geld is niet de enige waarde, niet het enige 
criterium, nut ook niet. Welk nut heeft een gedicht, welk nut een schilderij? Welk nut 
heeft een berg in de verte?  

De organisatoren van vakantiebestemmingen hebben al veel eerder begrepen dat de 
natuur in de vorm van zeeën, bergen, bossen kostbaar is, een eigen waarde 
vertegenwoordigt en dus te gelde te maken is door er talloze toeristenstromen naar 
toe te leiden. Zij hebben begrepen dat het landschap (dat eigenlijk an zich nergens 
toe doet, het ligt er maar te liggen) een waarde op zich vertegenwoordigt omdat wij 
mensen ervan kunnen genieten. Valt het in geld uit te drukken, de berg Fuji, of de 
Mount Everest? De Sahara of de wilde toendra?  
Maar ook schoonheid is eigenlijk geen neutrale categorie, niet zomaar een waarde 
die door iedereen begrepen of onderschreven wordt. Alain de Botton bespreekt in het 
boek ‘De architectuur van het geluk’  het Japanse begrip wabi. Ik citeer:  
“In weerwil van de romantische opvatting dat we allemaal spontaan een bij ons 
passend idee van schoonheid kiezen, lijkt het erop dat onze visuele en emotionele 
vermogens voortdurend externe begeleiding nodig hebben om te kunnen besluiten 
waar ze notitie van moeten nemen en bewondering voor moeten opbrengen. De 
kracht die ons helpt vaststellen welke van onze vele gewaarwordingen belangstelling 
en waardering verdienen, hebben we benoemd met het woord ‘cultuur’.  

In het middeleeuwse Japan lieten dichters en zenpriesters hun landgenoten 
kennismaken met aspecten van de wereld waaraan westerlingen in het openbaar 
zelden meer dan minieme of terloopse aandacht hebben besteed: kersenbloesem, 
misvormde aardewerken voorwerpen, aangeharkt grind, mos, regen die op bladeren 
valt, herfstluchten, dakpannen en ongelakt hout. Er kwam een nieuw woord in 
zwang, wabi en het is veelzeggend dat geen enkele westerse taal daar een direct 
equivalent voor heeft. Het wordt gebruikt voor de schoonheid van pretentieloze, 
eenvoudige, onbewerkte, vergankelijke dingen. Je kon wabi ervaren wanneer je een 
avond alleen doorbracht in een hut in het bos en het geluid van de regen hoorde. Er 
was wabi te vinden in oud, ongeregeld serviesgoed, in doodgewone emmers, in 
muren met vlekken en in ruwe, verweerde stenen, overdekt met mos en korstmos. 
De meest uitgesproken wabi kleuren waren grijs, zwart en bruin.” Einde citaat (pag. 
289) 

Zit er ook wabi in onze universiteiten? Mag er wabi zitten in het lesprogramma, in de 
aandacht voor de dingen? Ook in de wetenschap? Of valt wabi hier helemaal buiten 
en spoort het met geen enkele vorm van rendement? Welke bril je ook opzet? 
Ik vermoed dat er heel wat wabi zit in de kleine onoogelijke studies in kleine 
achterkamertjes waar een beetje excentrieke geleerde zijn passie nagaat. Als een 
docent erin slaagt zijn gedrevenheid over te brengen op zijn toehoorders, de 
leerlingen. Als studenten melden dat de motivatie voor een talenstudie vooral lag in 
de indruk die hun docent op de middelbare school heeft achtergelaten. Dat is wabi, 
overgeleverde passie in de vorm van een stukje inspiratie waar het platte 
rendementsdenken nooit vat op zal kunnen krijgen. 



De vraag blijft dus staan: welke waarden willen we samen formuleren en voor welke 
waarden willen we ons hard maken ook al zit er een prijskaartje aan en is het nut niet 
meteen afleesbaar? Wabi kan ons leren dat wat schijnbaar nergens toe doet heel 
veel genoegen kan schenken. In het licht van onze eindigheid is dat misschien wel 
een veel groter geschenk als een muur vol diploma’s en een kast vol bekers. Zelfs 
een vette bankrekening kan hier niet tegenop, zo vermoed ik. 

John Hacking 2015 

Hel binnen handbereik 

De weg naar de hel is bezaaid met goede bedoelingen. Houdt de mens een worst 
voor en hij hapt. En dat al sinds het ontstaan van de mens als soort. Sciencefiction 
wordt sneller realiteit als we voor waar willen hebben. In de serie Black Mirror wordt 
in aflevering 2 met de titel “15 Miliion Merits” een beeld geschetst van een gesloten 
toekomst waarin mensen hun dag doorbrengen door te fietsen voor energie. 
Daarmee wekken ze niet alleen energie op maar verzamelen ze ook punten om hun 
gravatars aan te kleden en speciale wensen digitaal om te zetten zoals het uitzetten 
van een reclameboodschap in hun wooncel. In deze ruimte is de muur digitaal en 
zendt voortdurend berichten uit. Het leven bestaat uit het ondergaan van deze 
berichten, een digitaal aangestuurde beeldwerkelijkheid en uit fietsen. Een enkeling 
fietst zoveel punten bij elkaar dat hij of zij mee mag doen aan de “Hot Shot” wedstrijd 
waarin drie juryleden oordelen over je bijdrage. Valt dat goed uit dan ben je verlost 
van het fietsen en mag je meedoen in de wereld van de showbusiness. Dan mag je 
echt goud dragen in plaats van digitaal goud, zo een van de sterren die het heeft 
gemaakt. Onze held in het verhaal is onder de indruk van een nieuw  meisje dat op 
het toilet zingt. Hij schenkt haar zijn punten en zij dringt door in de wedstrijd. Maar 
door haar uiterlijk trekt niet het zingen de aandacht maar wordt zij overgehaald om 
mee te spelen in seksfilms. Deze tragische ontwikkeling die door de hoofdpersoon 
telkens te volgen is in zijn cel omdat de reclame deze beelden telkens presenteert 
leidt tot een verrassende ontknoping. Onze hoofdpersoon zet alles op alles om ook in 
de “Hot Shot” wedstrijd door te dringen en als het zover is, dreigt hij voor de ogen 
van de jury zelfmoord te plegen. Zijn protest wordt beoordeeld als een toppunt van 
spraakkunst en hij krijgt een nieuwe rol aangeboden in de uitzendingen van een van 
de juryleden. Eindshot: een sap drinkende acteur die de digitale verte inkijkt, in een 
grotere cel. Conclusie: er is geen ontsnappen aan de nieuwe werkelijkheid van de 
digitale terreur. Niets in de film duidt erop dat er nog een leven buiten deze 
werkelijkheid bestaat. 

Die ervaring hebben wij nu nog wel. Of moet ik spreken van een illusie want als ik het 
artikel moet geloven uit de Volkskrant van 25 april 2015 “China kent iedere burger 
score toe” blijkt dat in 2020 elke burger in China verbonden is met een digitaal 
scorebord waarop zijn sociaal gedrag bijgehouden wordt. China wil, zo dit artikel een 
sociaal krediet systeem opzetten waarin maatschappij, politiek, justitie en zakenleven 
belangrijke pijlers zijn en waarin elke burger gemonitord wordt met betrekking tot zijn 
financiële kredietwaardigheid, zijn eventuele strafblad en zijn uitingen op sociale 
media. Dit in de naam van totale transparantie die de voorwaarde is om tot een 
betere mens te komen, of met andere woorden een perfecte burger. Rogier 



Creemers, China-expert noemt dat in het artikel het begin van de totale “gamification”  
het leven als spel, waarin de burger aangemoedigd wordt zoveel mogelijk punten te 
halen, een zo hoog mogelijke score. Reden voor dit alles zou de toegenomen 
normvervaging zijn in China en de rest van de wereld waardoor de burgers 
afgedwaald zijn van de socialistische waarden en normen. 

Ziehier de gedachten van George Orwell’s “Animal Farm” en “1984” in de meest 
levende uitvoering want wie bepaalt wat goed of slecht is, wie bepaalt de spelregels, 
de meetlat waarlangs de burger met zijn gedrag wordt gelegd? Hoe corrupt is het 
systeem ondanks de schijn van totale transparantie? Want geen systeem is 
volmaakt, altijd zijn er bugs. De gedachten uit de film “de Matrix” worden dus in 
China in werkelijkheid omgezet: “every-one will be connected”, er is geen wereld 
meer daarbuiten. Het getuigt van een geloof in de maakbaarheid van de samenleving 
en de kneedbaarheid van het gedrag van mensen. In de film uit Black Mirror was er 
nog een niche in de digitale realiteit van alledag namelijk het romantische dagdromen 
van de hoofdrolspeler en ook de gevouwen kleine pinguïn van (afval)papier door het 
meisje. Een ruimte die steeds verder ingeperkt werd door de opdringerigheid van de 
digitale realiteit. Als kijker was dat goed ervaarbaar. Maar waar zijn de niches in de 
nieuwe werkelijkheid van het sociaal krediet systeem? Afwijkend gedrag mag dat 
nog? Afwijkende gedachten, afwijkende seksualiteit, kunst die grenzen verkent? 
Kortom hoe breedmazig wordt het net waarmee de digitale burgervis wordt 
gevangen? En wie vlecht dit net? Wie bepaalt de grootte van de mazen, wie trekt 
aan de touwtjes? De betere dieren die allemaal gelijk zijn? En religie mag dat nog of 
wordt het sociale systeem de enig toegelaten vorm van religie? Een volledig 
gecontroleerde digitale samenleving, hoe goed bedoeld ook, is de meest naïeve 
invulling van een menselijke hel omdat elke vorm van vrijheid opgeofferd wordt aan 
het systeem. De worst die wordt voorgehouden is perfectie, ontplooiing van al je 
talenten (als je daarmee gezegend bent want anders beland je in de onderste 
categorie in deze “Brave New World”) en de hemel op de digitale aarde. Het is een 
hel vermomd als hemel, de duivel van de maakbaarheid lacht in zijn vuistje. Zijn er 
nog echte gelovigen die hiertegen op willen staan in naam van het ongrijpbare, 
onbeheersbare, niet manipuleerbare?  

John Hacking 2015 

Artikel in de Volkskrant van 25 april 2015:  

http://www.volkskrant.nl/buitenland/china-rates-its-own-citizens-including-online-
behaviour~a3979668/ 

Briefje 

Het begrip taal en ‘het spreken’ zijn in het Nederlands onderscheiden. In het Duits is 
er een woord voor ‘Sprache’. ‘Sprache spricht’, taal spreekt. Niet alleen doordat er 
een spreker optreedt die taal hanteert maar ook omdat taal het in zich heeft om te 
spreken, of met andere woorden zich te tonen. Taal laat zich zien. Een voorbeeld: de 
taal die iemand spreekt laat een duiding toe op zijn persoonlijkheid, zijn afkomst en 
zijn denkbeelden, zijn politieke en geestelijke context, de cultuur waaruit hij stamt. 
Niet dat die duiding altijd perfect verloopt. Een taal die geduid wordt vraagt om een 
analyse-instrument en dat laatste kan een taalwetenschapper leveren. Je kunt dan 

http://www.volkskrant.nl/buitenland/china-rates-its-own-citizens-including-online-behaviour~a3979668/
http://www.volkskrant.nl/buitenland/china-rates-its-own-citizens-including-online-behaviour~a3979668/


kijken naar factoren die een rol spelen vanuit de grammatica, naar veel voorkomende 
termen, naar begrippen en het gebruik ervan door groepen van mensen in bepaalde 
tijden. Zo is een blanke taal voorstelbaar, een zwarte taal, een westerse en een 
oosterse taal. Denkpatronen die onder het gebruik van een taal liggen kunnen 
anders zijn. Als begrippen en teksten eindigen in iets onbepaalds zoals in de 
uitspraak van de gesprekspartner van Martin Heidegger die zegt: „Uns Japaner 
befremdet es nicht, wenn ein Gespräch das eigentlich Gemeinte im Unbestimmten 
läßt, es sogar ins Unbestimmbare zurückbirgt“ hoeft dat in de oosterse cultuur geen 
probleem te zijn maar in de westerse cultuur kan het bevreemding oproepen.  
In onze westerse taal zijn we gewend om taal in te zetten om iets te bereiken: dat 
wat we willen zeggen mag en moet soms effect sorteren. Daarvoor zetten we onze 
taal in. Het gebruik van pejoratieven, woorden die ongunstige associates oproepen is 
een negatief voorbeeld hiervan. De ‘Partij voor de Vrijheid’, een naam die  in mijn 
ogen op zich al een leugen in meervoud is omdat de partij een eenmanszaak is 
onder het dictaat van de partijleider die als enige lid is, en die het begrip vrijheid wel 
erg smal invult, namelijk alleen voor geboren en getogen Nederlanders in Nederland, 
die partij doet regelmatig van haar spreken door haar ‘smalend’ taalgebruik waarmee 
critici en tegenstanders in de hoek worden gezet. Mensen openlijk voor schut zetten 
in het publieke debat en in de media ook al zijn het collega’s die hetzelfde werk 
verrichten in de tweede kamer getuigt niet alleen van weinig respect maar is in mijn 
ogen schaamteloos en verdient repliek.  

Taal wordt hier ingezet om politiek gewin te behalen. Taal wordt instrumentaliserend 
gebruikt als een soort van hefboom om stemmen te winnen en tegenstanders te 
vellen. Stemmingmakerij tegenover de opvang van vluchtelingen is er een duidelijk 
voorbeeld van. 
Taal is niet in de politiek een handig instrument, taal wordt ook gebruikt om mannen 
en vrouwen te onderscheiden en de culturele verschillen tussen culturen goed te 
praten. In culturen waarin vrouwen een ondergeschikte rol spelen, en dat zijn al die 
landen en religies waar de vrouw slechts de 2e viool mag spelen omdat ze vrouw is, 
geen stemrecht, niet mogen auto-rijden, niet mogen werken, alleen maar voor huis, 
haard en kinderen zorgen, geen media-optredens en vooral gekluisterd door 
kledingsvoorschriften, wordt de taal ingezet om dit onderscheid te funderen. 
Religieuze schriften worden uit de kast gehaald om die claims te onderschrijven. Bij 
problemen hebben de vrouwen het gedaan en niet de mannen zoals bij overspel, 
seksuele intimidatie, verkrachtingen. Voorbeelden zijn er talloos. In mijn ogen hoort 
elke cultuur en elke godsdienst die vrouwen op die manier ondergeschikt maakt aan 
de man niet tot de beschaving maar tot een onderdrukkend systeem dat nu niet en 
nooit kan worden goed gepraat. Waarom zou de vrouw minderwaardig moeten zijn 
aan de man? Is de man dan zo’n hoogtepunt in de schepping?  

Afgelopen week werd bij een van de verdachten van de aanrandingen in Keulen op 
Oudejaarsavond een briefje gevonden met denigrerende teksten over vrouwen en 
over hun lichaam. Dit briefje maakt meteen in alle duidelijkheid helder hoe sommige 
mannen aankijken tegen vrouwen. Argumenteren dat dit in hun cultuur opgesloten 
ligt is in mijn ogen van nul en generlei waarde. Wordt wakker, we leven in 2016 en 
niet in de middeleeuwen of in de slaventijd. Vrouwen behandelen als vlees, als 
koopwaar, als gebruiksartikel en er naar handelen is niet alleen gruwelijk en 
afkeurenswaardig maar moet worden bestreden. En met strijd bedoel ik strijd: het 
benoemen van de dingen bij hun naam. Als je als niet westerling, als vluchteling, als 



asielzoeker, als autochtoon, als geboren en getogen Nederlander je zo opstelt 
tegenover vrouwen, want het is niet alleen een kwestie van vreemdelingen die 
‘testosteronbommen’ vertegenwoordigen volgens meneer Wilders, het is een zaak 
van alle en voor alle mannen. Bestrijden van dit gedrag kan op veel manieren: door 
het te thematiseren, door de andere kant van het verhaal te laten zien, hoe vrouwen 
dit ervaren, door terug te spelen op de man, stel dat je zelf als man zo wordt 
behandeld in de samenleving, door opvoeding, onderwijs, voorlichting (niet meer de 
jongetjes voortrekken als prinsjes), (hoe zo is een jongetje meer waard dan een 
meisje bij de geboorte? Wat een gotspe!) etc. etc.  

Maar strijd is ook straf: streng straffen van daders van dit geweld tegen vrouwen. 
Alleen opsluiten zal niet helpen want daarmee veranderen geen denkbeelden. Als in 
de traditie van de Islam het volgens de Sharia niet gebruikelijk is om openlijk over 
seksualiteit te praten, iets wat in onze Nederlandse cultuur ook niet overal het geval 
is, ondanks de vele afbeeldingen van naaktheid, de films met seks, de pornografie 
als grootste internetafdeling, dan zal er waarschijnlijk niet zoveel veranderen in de 
maatschappij. Zeker niet als (oude) mannen de scepter blijven zwaaien, die denken 
dat en die volhouden aan het idee dat vrouwen het zwakke geslacht zijn en daarom 
beschermd moeten worden door allerlei voorschriften. Waarom geven die mannen 
zelf niet het goede voorbeeld en laten ze de vrouwen vrij en onderwerpen ze 
daarvoor in de plaats zichzelf aan allerlei regels en plichten, zoals vrouwen niet 
aanraken, niet nafluiten, niet seksistisch over hen praten, geen haantjesgedrag en 
seksuele intimidatie. Tijd voor de mannen om eens een beslissende stap in de 
evolutie te zetten en niet hun seksuele lusten hun gedachten te laten bepalen, maar 
hun ethische opvattingen, hun voorbeeld gedrag, hun nieuwe kijk op de relatie man-
vrouw.  

Seksuele driften zullen er altijd zijn, maar zoals als Freud al honderd jaar geleden 
helder heeft gemaakt is het teken van ware cultuur het uitstel van de uiting van de 
drift, de sublimatie ervan, de drift op een hoger niveau brengen in kunst en cultuur. In 
mijn ogen zijn we erger dan apen als seks onze voornaamste drijfveer is. Daarmee 
bouw je geen beschaving op en geef je geen beschaving door. De taal maakt dat 
meer dan eens duidelijk en het gedrag dat erop volgt nog meer. Woorden en daden 
zijn gevraagd om een beslissende stap voorwaarts te zetten in onze maatschappij en 
iedereen is gevraagd want niemand valt hierbuiten. 

John Hacking 2015 

Citaat uit: Martin Heidegger. Unterwegs zur Sprache, Pfullingen 1959 (Verlag 
Günther Neske) p. 100 

Crypto-fascisme 

Uit de recente geschiedenis van de laatste 100 jaar kennen wij het fascisme als 
politieke stroming. In de vorige eeuw hebben we als samenleving de dubieuze 
vruchten van deze beweging kunnen plukken: een wereldoorlog en miljoenen doden. 
Niet alleen soldaten en burgerslachtoffers kwamen met miljoenen om in deze zinloze 



oorlog, ook werd er genocide, volkerenmoord, gepleegd op een ongekende schaal 
en met een tot nu toe ongekend fanatisme bij de inzet van fabrieksmatige middelen. 
Genocide en oorlog als onderdelen van een productieproces. Het nieuwe product 
zou een nieuwe mens zijn, een nieuwe era van macht en aanzien voor een bepaald 
volk met haar glorieuze leider. Het resultaat was een wereld in puin, ruines zover het 
oog reikte, en dat op wereldschaal.  

Kenmerkend voor het fascisme zijn: het geloof in een absolute leider, als een soort 
van Messias die alle problemen zal oplossen;  de overdracht van de politieke macht 
aan die leider en zijn partij; het verkrijgen van de politieke macht vaak via 
democratische weg van de verkiezingen, maar vaak ook gepaard met geweld op 
straat door knokploegen; intimidatie en het zwart maken van politieke tegenstanders; 
boycot en tegenwerking van de vrije pers, vooral zij die kritisch rapporteren, na het 
verkrijgen van de macht wordt de pers monddood gemaakt. Naast het geloof in het 
kunnen van en het vertrouwen op de absolute leider speelt het nationalisme een 
belangrijke rol. Het eigen land is alles, de eigen grond, de eigen afkomst, de eigen 
gewoontes worden afgezet tegen hen die er niet wonen, zij die buiten het land leven, 
de vreemdelingen (ook in eigen land) etc. Het eigen land en het eigen volk, wat daar 
dan ook onder verstaan mag worden, meestal een mengeling van gebruiken, 
gewoontes en opvattingen (kleinburgerlijk en benepen vaak, niet verder kijkend dan 
hun neus lang is en hun eigen belang dat voorop staat), worden verheerlijkt en in een 
glorieuze geschiedenis geplaatst. Dat dit niet allemaal klopt met de werkelijke gang 
van zaken doet er minder toe want het land en het volk zijn de nieuwe steunpilaren 
voor de toekomst en alle zogenaamde bezoedeling van deze grootheden wordt 
bestreden. Ook kritiek op een visie die land en volk verheerlijkt geldt als bezoedeling, 
nestvervuiling en wat al niet meer en moet de kop worden ingedrukt. Maar een van 
de meest krachtige maar ook vaak onzichtbare vormen van fascisme in samenhang 
met bovengenoemde kenmerken is de taal, de inzet van een als het ware nieuwe 
taal. Heldhaftige woorden die de glorie van leider, volk en vaderland beschrijven 
doen opgeld. Woorden die de vijand en de strijd daartegen beschrijven vullen de 
kolommen in de kranten en nu de berichten op de sociale media.  

Gedachten over cultuur en kunst krijgen een nieuwe invulling vanuit deze 
fascistische ideologie. Uit het vroegere Nazi-Duitsland en het fascistische Italië 
komen de begrippen nog steeds tot ons en of we het willen of niet, onze taal is er 
mee doordrenkt. ‘De pijp uitgaan’, is er een extreem voorbeeld van. Maar ook alles 
wat we zeggen over vreemdelingen en vluchtelingen in dit licht wordt vaak gekleurd 
door dit gedachtegoed. We noemen het racisme maar de wortels van dit racistisch 
spreken liggen vaak in het fascistische denkbeelden gekoppeld aan een typische 
visie op de mens. Ik noem dat typisch omdat een bepaald type wordt verheerlijkt. Het 
is niet voor niets dat theorieën over het voortbestaan van volken, de suprematie van 
het blanke ras, het “Herrenras” zoals de Nazi’s dat uitdrukten, “Übermenschen” en 
“Untermenschen”, ontstonden in een tijd dat veel Europese landen zich meester 
maakten van Afrika en Azië en de volken daar aan zich onderwierpen. Daar lagen 
nog kansen om over de ruggen van anderen zelf rijk te worden, goedgepraat met 
verhalen over het verspreiden van de Westerse idealen en waarden in die landen, 
vergezeld van missionarissen die het geloof aan de man en vrouw brachten als vorm 



van redding. Tot op de dag van vandaag merken wij de gevolgen van deze koloniale 
politiek, het verdeel en heers mechanisme dat deze landen ook al groeiden ze niet 
uit tot fascistische bolwerken zoals Engeland, België, Spanje, Portugal, Nederland en 
Frankrijk, hebben toegepast. Onlusten en strijd in Burundi, Kongo, de Hutsi en Tutsi 
verdeeldheid, genocide tot in onze dagen, zijn er het gevolg van.  

In de hedendaagse politieke strijd is het fascisme van de vorige eeuw al weer meer 
dan 50 jaar geleden en velen van die generatie leven niet meer. Dat betekent dat de 
nieuwe generatie daar weinig kennis van heeft als ze niet de moeite heeft gedaan 
om zich hierin te verdiepen. Hedendaagse politici staan op zonder enig benul van die 
periode en presenteren zich als nieuwe redders voor het vaderland opdat het land 
weer ‘groot’ mag worden, roemrijk en belangrijk. Wat dat dan ook moge inhouden. Ik 
noem dat een vorm van crypto-fascisme want het geloof in één machtige leider, het 
eigen volk eerst, het eigen land het belangrijkste, en het benoemen van vijanden en 
tegenstanders spelen weer een rol van betekenis. Als in Nederland bepaalde 
bevolkingsgroepen worden afgeschilderd als ongewenste vreemdelingen, als er 
wordt gepleit voor uitzetting, voor verbod op religieuze uitingen, als er associaties 
worden gelegd tussen religie en terreur alsof het vanzelfsprekendheden zijn, dan zie 
je hier een vorm van in mijn ogen fascistisch denken en fascistisch geïnspireerd 
taalgebruik. Hongarije, Polen, de verkiezingen in de Verenigde Staten voor een 
nieuwe president, je hoeft de krant maar open te slaan en je komt de taal 
voortdurend tegen waar de vijanden van het volk worden gepresenteerd en 
gedemoniseerd in toespraken en teksten.  

Het individu doet niet mee. Net zoals in het fascisme is het individu van nul en 
generlei betekenis en wordt van het individu niet meer gevraagd dan volledige 
opoffering. De politieke leider zal het allemaal wel regelen, maar wat je ziet – en dat 
is ook al zo oud als de mensheid – niet alleen machtsmisbruik maar ook corruptie en 
zelfverrijking op grote schaal. Ook landen die zich vanuit de geschiedenis 
communistisch noemen zijn in mijn ogen niet meer dan fascistische staten, 
bolwerken die alleen een ander etiket hanteren maar de lading blijft hetzelfde. Hoe 
kun je in zo’n machtige leider en partij geloven als de individuele mens niet meer is 
dan kanonnenvoer, vlees voor de slachtindustrie van de oorlog en de machtigen? Als 
mens wordt je vermorzeld door de machine die deze fascistische ideologie in gang 
zet en allen die nu ijverig meelopen, die hun gram willen halen omdat ze van mening 
zijn dat ze door de geschiedenis te weinig hebben toebedeeld gekregen zullen 
ontwaken in een nachtmerrie die ze zelf mee hebben veroorzaken. De belofte die al 
deze fascisten het volk voorhield, ook nu weer, is deze: je krijgt nu de stok in handen, 
waarmee ze jou de afgelopen tijd hebben geslagen. Nu ben jij aan de beurt om te 
slaan, nu is het geslagen worden voorgoed ten einde. Dat verklaart het 
enthousiasme, de geestdrift, het populisme op de toespraken van de leiders. De 
macht aan de volk, de macht aan de onderdrukten, de macht aan hen die denken 
slachtoffer te zijn van de loop der geschiedenis. Dat ze hier zelf een aandeel in 
hebben gehad, dat ze zich tot slachtoffer hebben laten maken, dat ze misschien te 
beroerd en te lui en te dom waren om zelf een vinger uit te steken om hun lot te 
verbeteren wordt voor het gemak maar even achterwege gelaten. Die geschiedenis 
wil niemand onder ogen zien want nu daagt een nieuwe toekomst en staan de 



nieuwe leiders en volgers op om de geschiedenis definitief naar hun hand te zetten. 
Maar je hoeft een profeet te zijn om te voorspellen dat waar de humane waarden van 
de mens met voeten worden getreden, waar de oorlogsretoriek heerst, waar 
vijanddenken voorop staat in plaats van samen verantwoordelijkheid nemen, waar 
het eigen gelijk, de eigen winst, het eigen bezit voorop staat, waar uiteindelijk 
domheid en kortzichtigheid bepaalt wat er moet gebeuren, dat het dan goed fout zal 
lopen: “après nous le déluge!” Het zal een nieuwe Apocalyps worden van ongekende 
omvang want onze middelen om te vernietigen worden alleen maar sterker en groter. 
Helaas groeit de verantwoordelijkheid om hiermee om te gaan niet evenredig snel. 
De toekomst zal het leren.  

John Hacking 2016 

Eeuwigheid niet voor kleine en grote dictators 

De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en de rol van de Republikeinen 
met hun nieuwe messias meneer Trump, de tegencoup van meneer Erdogan in 
Turkije, het optreden van meneer Mugabe in Zimbabwe tegen de oppositie net zoals 
Meneer Putin in Rusland, de ontwikkelingen in Venezuela, en dan noem ik nog niet 
Noord Korea, China, en al die andere landen in Afrika en Azië waar kritiek gelijkstaat 
aan landverraad, het zijn allemaal tekens aan de wand dat er een nieuwe wind waait 
in de wereld. Niet echt nieuw natuurlijk want het is eeuwenoud, dit streven naar 
macht, naar persoonlijke macht onder het mom van trouw aan het vaderland en de 
vlag. Zelfverheerlijking, zelfverrijking, zelfoverschatting, ze horen bij elkaar. Nieuw 
eerder vanuit het kleinere perspectief, het idee dat de wereld na Wereldoorlog Twee 
en na het einde van de Koude oorlog vreedzamer, democratischer en rechtvaardiger 
is geworden. Maar dat is een puur Westers perspectief, zo je wilt Nederlands. Dus 
per definitie al beperkt en misschien ook wel een beetje kortzichtig. Maar het feit dat 
de waarden en normen in de Westerse samenleving zo onder druk komen te staan 
omdat terreur effect heeft - uitgevoerd door partijen als IS en gelieerde groepen, is 
betekenisvol.  

De roep om hard op te treden tegen de vermeende vijanden van de democratie en 
dus de Westerse staten klinkt luider en luider. Maar om echt te kunnen optreden 
tegen deze vijanden zijn er obstakels die eerst uit de weg moeten worden geruimd. 
Hoe dat in zijn werk gaat zien we nu in Turkije. De leden van de oppositie worden 
met naam en toenaam eerst verdacht gemaakt, dan beschuldigd en vervolgens 
massaal ontslagen of gevangen gezet. Martelen is aan de orde van de dag want 
daarin is Turkije altijd al goed in geweest. Maar echte democratie is niet de wil van 
een kleine meerderheid uitvoeren, als dat al zou kunnen, echte democratie heeft 
vooral oog voor de minderheid, voor het belang van allen en een uitslag van een 
verkiezing is geen vrijbrief voor het vervolgen van de oppositie alsof het een interne 
vijand betreft. De rechtstaat is aan de kant gezet en de kleine minidictator denkt een 
vrijbrief te hebben om het land naar zijn hand te zetten. Dat gaat nooit goed. Dat zal 
een hoge prijs kosten en de oppositie zal dit niet vergeten. Alleen al het feit dat er 
hele lijsten zijn aangelegd met vermeende vijanden is het bewijs ervoor dat de 
gelegenheid nu gunstig is voor het vestigen van een soort van dictatuur in naam van 
volk en vaderland. Een meerpartijen stelsel en veel verdeeldheid en veel verschil van 



mening en veel differentiatie is nog niet zo gek in de politiek en komt het landsbelang 
eerder ten goede dan een politiek systeem met weinig partijen. Daarvan is de 
Verenigde Staten een goed voorbeeld. Als een demagoog en leugenaar, een 
bedrieger en opportunist als meneer Trump aan de macht komt zal het hele land 
daar schade van lijden. Als een presidentskandidaat niet meer visie kan ontwikkelen 
dan het demonieren van zijn politieke tegenstanders, als hij niet meer kan dan het 
mobiliseren van de onvrede die er leeft maar zelf niet met echte oplossingen 
aankomt, maar in plaats daarvan een gitzwart beeld schetst van de samenleving in 
crisis (wat ook een fenomenale leugen is) en zichzelf presenteert als de messias, 
dan is hij in mijn ogen een satan, een tegenstrever, iemand die zand strooit in het 
raderwerk van de maatschappij waardoor de zaak vast zal lopen.  

Rusland en China zijn voorbeelden van de macht van een partij, een leider, een 
‘helder licht’ aan de horizon die eerder duisternis dan licht verspreiden. Dat komt 
door het feit dat deze leiders denken de wereld te kunnen aansturen, het land te 
kunnen leiden zoals zij willen en dat manipulatie en controle de middelen zijn die 
hiervoor nodig zijn. Vertrouwen is een begrip dat in hun vocabulaire ontbreekt. 
Bouwen op goodwill, op positiviteit, op het goede in mensen, is onbekend want dat 
hebben ze nooit geleerd vanuit hun achtergrond van achterdocht, paranoia en 
machtsstreven. Als de geheime dienst je leerschool is, of de kaders van de 
communistische partij dan kun je je wel voorstellen dat het denken in deze 
organisaties al bij voorbaat besmet is met het virus van controle en manipulatie. Het 
land is geen partij, de economie valt zo niet aan te sturen, het volk is geen object dat 
naar believen kan worden gemanipuleerd. Macht versterkt macht en macht wil 
absolute macht. Dat is een spiraal ten dode.  

Grote en kleine dictators hebben volgens mij altijd last van het gevoel van 
onsterfelijkheid, ze denken waarschijnlijk het eeuwige leven te hebben dat ze 
dergelijke grootschalige en vaak gruwelijke maatregelen treffen om hun vermeende 
vijanden te treffen. Het is toch vreemd eigenlijk dat iemand met macht streeft naar 
meer en meer macht en daar alle lust en alle energie vandaan haalt. Aan het einde 
van de die weg staat onverbiddelijk de dood. De man met de zeis, de uitkomst die 
deze dictator ook anderen heeft toegewenst. En daarbij heeft hij tijdens zijn leven 
vaak een handje geholpen. Elias Canetti heeft dit proces meesterlijk beschreven in 
“Massa en Macht”, een studie die nog niets van zijn actualiteit heeft verloren.  
Er is dus hoop: de dood komt voor iedereen, eeuwigheid bestaat niet voor ons 
mensengeslacht en zeker niet voor al die kleine en grote dictators die erop los leven 
en moorden alsof het niet op kan. Ik blijf me verbazen over de verblinding bij deze 
mensen, ik kan er niet over uit, maar ik wil me er ook niet door laten ontmoedigen 
want dan hebben zij alweer een slag gewonnen. Dat gun ik ze niet maar vooral 
mogen wij onze democratische principes, ons gevoel voor recht en rechtvaardigheid 
en ons politiek bewustzijn, waarin de oppositie net zo belangrijk is als de partijen aan 
de macht, niet veronachtzamen. Het beste wapen tegen inhumaan gedrag is 
humaniteit. Misschien niet meteen aan de winnende hand, maar op de lange termijn 
de enige geldige optie. 

John Hacking 2016 



Gelukfabriek en Gelukcircus 

I am those who are free and never fear 

I am the secrets that will never die 

I am the voice of those who would not give in 

I am the meaning amid the chaos 

I am the right of the oppressed 

That is sold by these dogs (people who are dogs) 

Who rob the people of their daily bread 

And slam the door in the face of ideas 

I am those who are free and never fear 

I am the secrets that will never die 

I am the voice those who would not give in 

I am free and my word is free 

I am free and my word is free 

Don't forget the price of bread 

And don't forget the cause of our misery 

And don't forget who betrayed us in our time of need 

I am those who are free and never fear 

I am the secrets that will never die 

I am the voice those who would not give in 

I am the secret of the red rose 

Whose color the years loved 

Whose scent the rivers buried 

And who sprouted as fire 

Calling those who are free 



I am a star shining in the darkness 

I am a thorn in the throat of the oppressor 

I am a wind touched by fire 

I am the soul of those who are not forgotten 

I am the voice of those who have not died 

Let's make clay out of steel 

And build with it a new love 

That becomes birds 

That becomes a country/home 

That becomes wind and rain 

I am all the free people of the world put together 

I am like a bullet 

I am all the free people of the world put together 

I am like a bullet 

Emel Mathluthi - My Word is Free 

 أمال مثلوثي - كلمتي حرة

انا احرار ما یخافوش 

انا اسرار ما یموتوش 

انا صوت إل ما رضخوش 

انا في وسط الفوضى معنى 

انا حق المظلومین 

یبیعو فیھ ال ناس كالب 

الي تنھب في قمح الدار 

و تسكر في البیبان 



قدام وھج األفكار 

انا احرار ما یخافوش 

انا اسرار ما یموتوش 

انا صوت إل ما رضخوش 

انا حر و كلمتي حرة 

انا حر و كلمتي حرة 

ما تنساش حق الخبزة 

و ما تنساش زارع الغصة 

 ...... و ما تنساش خاین الویل

انا احرار ما یخافوش 

انا اسرار ما یموتوش 

انا صوت إل ما رضخوش 

انا سر الوردة الحمراء 

الي عشقو حمرتھا سنین 

الي دفنو ریحتھا نھار 

و خرجت بلحافھا النار 

تنادي عاألحرار 

انا وسط الظلمة نجمة 

انا في حلق الظالم شوكة 

انا ریح لسعتھا النار 

انا روح إل ما نسیوش 

انا صوت إل ما ماتوش 

نصنع مالحدید صلصال 

و نبني بیھ عشقة جدیدة 

تولي أطیار 

و تولي دیار 

و تولي نسمة و امطار 



انا احرار الدنیا واحد 

انا واحد من كرتوش 

انا احرار الدنیا واحد 

انا واحد من كرتوش 

Geluk is niet maakbaar. Geluk is niet afdwingbaar. Gehoorzaamheid wel. Slaafsheid 
ook. We leven niet op aarde om een leven lang te leven als slaaf. Onderworpen aan 
de grillen van sterfelijke kleine mannetjes en kleine vrouwtjes die machtswellustig 
iedereen willen neerwerpen die niet aan hun wensen beantwoordt. Dictatuur is het 
dictaat van onmacht. Onmacht om te beheersen en naar de hand te zetten. Al lijkt 
het aan de buitenkant anders. Het blijft onmacht, een machteloze poging om te 
heersen en te beheersen. En omdat dat niet verloopt zoals gepland wordt extra 
geweld en extra druk ingezet om dit doel te halen: alleenheerschappij, zelfverrijking 
en almacht. Zijn als een god op aarde, badend in luxe en weelde en anderen mogen 
daarvoor de prijs betalen. 

Het is een groot circus: kijk hoe goed ik ben, wat ik allemaal kan en wat ik allemaal 
bereik. Om binnen te komen, om te mogen kijken naar deze ‘fantastische prestaties’ 
van de heerser moet je eerst betalen. Een kaartje om erbij te mogen zijn: corruptie. 
een knieval voor de heerser. Het opgeven van eigen ideeën, eigen vrijheid, eigen 
lotsbestemming is het gevolg. Slaaf van geld en slaaf van macht die wordt ontleend 
aan de heerser.  

Zo trekt het circus van geluk rond over de aarde, al eeuwen lang, telkens op nieuwe 
plaatsen, met nieuwe spelers. Het circus kopieert wat leeft in de maatschappij, laat 
zien waar de harten vol van zijn. Politiek is circus als het enkel om eigen macht en 
eigen invloed gaat, om zelfverheerlijking en zelfbevestiging. De economische 
machten varen wel bij het circus. Zij stellen alles in het werk om producten te slijten, 
geluk te verkopen, ook al is het buitenkant, zijn het trucjes, zijn het prestaties van 
korte duur, snel uitgewerkt, snel voorbij, even plezier en dan weer over naar de orde 
van de dag.  

Mooie idealen zoals democratie, medezeggenschap, inspraak, stem geven aan de 
machtelozen en zij die niet meetellen, het wordt allemaal opgeofferd aan de waan 
van de dag: de polls die laten zijn hoe popular je nog bent. In de belangstelling staan 
over de ruggen en over de hoofden van je lakeien. je beroepen op de ‘stem van het 
volk’, maar het volk heeft geen stem. Er zijn er altijd een paar die beginnen te roepen 
en velen roepen hen na. Maar is dat de stem van het volk? Of zijn het de 
schreeuwers die de meeste aandacht trekken? Nu en wel meteen, gehoor geven aan 



onze wensen, doen wat we vragen, willen, eisen. Dat is de moderne mens. Een 
verwend kind dat gezien en gehoord wil worden. 

Waarom? Omdat de opvoeding is mislukt. Het draaide alleen om prestatie, om 
ambitie, om gewin, om diploma’s, om erkenning. Maar de basisbehoeftes: liefde 
ontvangen en je gekoesterd weten, daar is nauwelijks aan beantwoord. Met 
Sinterklaas wat cadeaus, met kerst, met de verjaardag wat extra’s. Allemaal materie, 
allemaal buitenkant, allemaal nep, allemaal geluk dat nergens toe leidt. Narcistische 
zelfbevrediging. En nu komt dat met alle kracht aan het licht. Het leven zit tegen, 
anderen profiteren terwijl jij in de schaduw blijft. Dat is niet te verkroppen dus men 
komt in opstand. Politici spinnen er garen bij. Zij hebben de stem, zij hebben het 
lijden, het leed gehoord en gezien. Zij weten wat er aan scheelt, zij weten hoe 
hieraan en einde te maken. Al zijn de oplossingen simpel, het moet er maar mee 
door en simpele antwoorden slaan tenminste aan. Die blijven hangen, die blijven 
rondzingen en velen zingen mee in het koor van gelijkhebbers en schreeuwers. 

Maar is niet in opstand komen, niet je stem laten horen, niet doen waarin je gelooft 
dan de andere kant? Het vraagt om een onderscheiding der geesten. In opstand 
tegen een dictaat, tegen een dictator, een dictatuur, is vaak de enige weg, de enige 
uitweg. Maar in opstand tegen een democratie die met alle rechtmatige middelen tot 
stand is gekomen en waar ieder zich wel bij voelt is een vorm van domheid. Of het is 
een verlangen naar facisme, naar macht van enkelen boven allen, naar een leider 
die het allemaal wel (eventjes) zal regelen, met het oog op een glorierijke toekomst 
voor volk en natie. Maar er zit wel een prijskaartje aan: als individu tel je niet mee, als 
individu mag je jezelf opofferen voor dit grote ideaal. Ook dit een circus: een arena, 
een bloedspektakel, een zichzelf tot martelaar maken. De religies waaraan dit 
fascistische gedachtengoed is ontleend hebben er weet van. Overal waar een rijk 
Gods wordt gepredikt en waar offers worden gevraagd, zelfopoffering, je helemaal 
wijden aan de strijd (Dsihad) en waar absolute gehoorzaamheid wordt geeist van de 
volgelingen in naam van God / Allah, is de weg in gezet naar de ondergang. Het 
einde van de beschaving, het einde van humanisme, van menselijkheid, van 
medemenselijkheid. De wereld en de mensen worden ingedeeld: in goeden en 
kwaden, in voor- en tegenstanders, in gelovigen en niet-gelovigen en die laatsten 
moeten tot en met de laatste man, vrouw, kind worden uitgeroeid. Zie hier de 
geloofsbelijdenis die velen ook vandaag de dag aanhangen. Zij geloven dat hun 
circus het enige ware, het enige rechtmatige is want God / Allah staat aan hun kant. 
Ook al ontbreekt daarvoor ook maar enig bewijs, dat weerhoudt hen niet om met het 
oog op de beloning, het paradijs, dit streven waar te maken.  

Waarom geloven mensen in het circus dat geluk aanprijst via zelfopoffering, 
aanslagen plegen tegen de vijand, verzet tegen anders denkenden, geweld tegen 
medemensen, slaan in plaats van praten, verdoemen in plaats van luisteren? Is het 
angst, vrees voor de ander? Is het existentiële angst voor de dood die nadert, hoe 



dan ook? Een vlucht naar voren om die dood niet onder ogen te hoeven zien en met 
die dood de eigen zinloosheid van het bestaan? De dood sublimeren tot heldendood, 
martelaarschap, een weg naar het paradijs? En waar ligt dat dan dit paradijs? Met 
welk lichaam ga je dat betreden als je jezelf hebt opgeblazen in een bus met 
onschuldigen? Knutselt God / Allah je dan weer even in elkaar? Alsof er niets is 
gebeurd? De vraag stellen is hem beantwoorden: het is klinkklare nonsens dit 
paradijs. Het paradijs is een sprookje van lang geleden, voorgoed hebben we het 
achter ons gelaten en nu hebben we alleen de wereld. De wereld is de fabriek waar 
we mogen en kunnen werken aan ons geluk. Daarbuiten is er niks.  

Een leven na de dood? Je zou het wel willen, maar waarom zou je? Een eeuwig 
leven na de dood? Ik moet er niet aan denken. Eeuwigheid is een verschrikking, is 
niet voor mensen bestemd. Dan kun je nog beter een steen zijn. En ook die leeft 
gelukkig niet eeuwig. Eeuwigheid willen is een vorm van hoogmoed, hybris, over je 
grenzen heen willen reiken naar iets wat onbestaanbaar is voor een mens uit vlees 
en bloed. En als niet stoffelijk wezen - uitgaande van ons huidige menselijke 
bewustzijn - lijkt het me ook helemaal niks. We kunnen dat helemaal niet aan: 
eeuwigheid. Het valt absoluut buiten onze mogelijkheden en onze wijze van zijn. 

Voor de grens van de dood, die sowieso komt, die sowieso voor allen komt, voor de 
goeden en de kwaden, voor de gelovigen en ongelovigen is er werk genoeg te doen. 
Waarom zou je in naam van en ideologie, al is het het rijk van God, de anderen 
afslachten? Wordt de wereld daardoor beter? Een rijk gegrondvest op het bloed van 
onschuldigen? Dat kan nooit, ik zeg nooit, bestand hebben. Geen enkel fascistisch 
rijk, geen enkel Godsrijk, geen enkel rijk met absolute heersers en een absolute 
ideologie kan stand houden. De geschiedenis is vol met voorbeelden van deze 
mislukkingen.  

Daarom is het raadzaam als werknemer in de fabriek van het geluk, in deze wereld 
de handen aan de ploeg te slaan, het ijzer te smeden als het heet is. Geluk is niet 
maakbaar en niet afdwingbaar. Maar het is wel te vinden, als we moeite doen. Als we 
om ons heen kijken, naar elkaar, naar wat het leven echt de moeite waard maakt. De 
dauwdruppel in het vroege ochtendlicht, de sneeuw op een heuveltop, de mist in de 
dalen, het panorama dat zich aan onze ogen ontvouwd, de zachte gebaren van een 
moeder, de streling van de hand van de vader die het kind over het hoofd aait, de 
kus in liefde gegeven, de omhelzing die van binnenuit komt. Een enkel woord waaruit 
liefde spreekt, trouw, betrokkenheid, genegenheid. Met geen geld te koop, met geen 
manipulatie te bereiken. Iedereen is gevraagd. Ook de verblinden, de fanatici, de 
verdorvene van geest, de mislukten en de gehavenden. Er is slechts een wereld, een 
fabriek, een leven. Te kostbaar om te verspillen aan onzinnigheid en aan 
kortzichtigheid.  



John Hacking 2016 

Integreren geeft warmte 

Afgelopen donderdag nam ik deel aan workshop over radicalisering en hoe je 
mensen kunt herkennen die aan het radicaliseren zijn. Op dit moment natuurlijk ‘hot 
news’ met het oog op terugkerende Syrië-gangers die daar hebben gevochten voor 
IS of voor een andere groep in de regio. Aanslagen en terreur vanuit 
geradicaliseerde Islamitische hoek staan bijna dagelijks in de krant. Toch is het een 
ernstige geestelijke korstsluiting om Islam zonder meer te koppelen aan terreur en 
aan aanslagen en radicalisme. De groepen binnen de Islam die zich bezig houden 
met aanslagen en oorlogvoering tegenover niet moslims of tegenover zorgvuldig 
gekozen doelen bedraagt volgens de inleiders van de workshop nog niet een promile 
van de totale groep gelovigen. Het aantal moslims bedraagt meer dan 1,5 miljard 
over de hele wereld en wikipedia maakt goed zichtbaar hoeveel moslims er per land 
wonen. 1 promile is op dit grote getal toch nog een grote groep om ernstig rekening 
mee te houden.  Het is geen ‘quantite négligeable’. (https://nl.wikipedia.org/wiki/
Lijst_van_landen_naar_aantal_moslims). 

Naast terreur en aanslagen vanuit religieuze gemotiveerde bewegingen is er ook een 
toename van radicalisering van andere groeperingen in de samenleving. Denk aan 
de ‘White bombers’ in de VS, de locale verzetshaarden aldaar tegen de overheid, de 
(vaak christelijke) sektarische groepen die aanslagen plegen op abortusklinieken, 
artsen, journalisten. De rechts extremistische en links extremistische bewegingen die 
in de hele wereld actief zijn (onder de vlag van vrijheidsstrijders) en die geregeld van 
zich laten horen. De begrippen rechts en links zijn in die zin aan inflatie onderhevig 
want politieke motivatie en politiek ideologie is voortdurend aan veranderingen 
onderhevig. Kenmerkend voor al deze groepen is het feit dat ze geweld inzetten om 
hun doelen te bereiken. “Een gangbare definitie van radicalisering is dat het gaat om 
“de groeiende bereidheid tot het nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende 
veranderingen in de samenleving die op gespannen voet staan met de 
democratische rechtsorde en/of waarbij ondemocratische middelen worden 
ingezet” (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, 2006, p.119)“ 
http://www.expoo.be/wat-is-radicalisering 

De democratische rechtsorde ondermijnen is een daad met vergaande gevolgen. In 
de workshop kwam ter sprake dat democratie ‘an sich’ niet voldoende is om de 
samenleving te vrijwaren van geweld. Als een groep de overhand heeft en een 
referendum organiseert tegen buitenlanders en dit met grote meerderheid wint, dan 
is dat een bedreiging voor diezelfde democratie want dan valt de samenleving uit 
elkaar. Als minderheden niet door de rechtsorde worden beschermt is democratie 
een lege huls en komt het neer op het recht van de meerderheid of de sterkste. 
Referenda zijn dus niet onschuldig en dienen plaats te vinden binnen de spelregels 
en kaders die de rechtsorde stelt. Referenda die oproepen om de uitgangspunten 
van de grondwet en de democratische rechtsorde met voeten te treden werken dus 
contraproductief en zijn in handen van populisten gevaarlijke instrumenten. Het einde 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_aantal_moslims
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_aantal_moslims
http://www.expoo.be/wat-is-radicalisering


van de beschaving is dan in zicht. Dan is radicalisme niet meer iets van terroristen in 
een ander land maar wordt het gevoed binnen onze eigen landsgrenzen. De 
verkiezing van een president die in zijn campagne oproept tot discriminatie en zelf 
het voorbeeld geeft zet velen aan om zijn voorbeeld te volgen. Dat is in principe 
ongrondwettig. Maar wie durft het aan in de Amerikaanse democratie om hem 
daarvoor ter verantwoording te roepen? De kleine ‘dictator in spe’ van de PVV heeft 
nu een proces aan zijn broek vanwege zijn “minder-minder uitspraak” ten aanzien 
van de Marokkaanse bevolking in Nederland. Vooral ook het vervolg op die uitspraak 
“daar gaan we voor zorgen” ligt op het zelfde niveau als de uitspraken van de 
Amerikaanse president die miljoenen Mexicanen, ‘criminelen’ en ‘illegalen’, het land 
wil uitzetten. Alsof die Mexicanen allemaal besmet zijn met crimineel gedrag. 

Een aanval op de rechtsorde, het rechtssysteem beschuldigen van partijdigheid en 
van vooringenomenheid, een twitterbericht met afbeeldingen van hoofden van 
rechters (uit jouw proces) met een Turkse vlag, of afgebeeld als landverraders 
(Brexit) zijn even zovele signalen van radicalisering. Er wordt dan wel nog geen 
geweld gebruikt maar de kiem is gelegd. De media beschuldigen van partijdigheid en 
massaal laten uitjoelen bij bijeenkomsten alsof er geen goede berichtgeving bestaat 
is hetzelfde. Natuurlijk zijn er corrupte rechtssystemen, natuurlijk is de rechtsorde in 
een dictatuur partijdig, en de media afhankelijk, maar dat wil niet zeggen dat in een 
democratie alles en iedereen rot is en dat het systeem verrot is (of dat het parlement 
een nepparlement is – trouwens wat die je daar dan nog?). Groeperingen die aan de 
macht willen komen via democratische middelen en daarna deze democratie 
ondermijnen door de rechtsorde aan te vallen en te betichten van corruptie 
verworden tot dictatoriale machtsfactoren die de samenleving meer onheil dan heil 
berokkenen. De stem van het volk is altijd een stem van de schreeuwers die de 
meeste aandacht trekken en de zwijgende meerderheid zwijgt. 49% van de 
Amerikaanse bevolking is niet gaan kiezen. De Republikeinen vertegenwoordigen 
dus maar 25% van de bevolking en beslissen nu over het hele volk. Is dat 
democratie? Of is dat dikke pech omdat de helft gewoon niet meedoet? 

Het thema radicalisering is niet alleen actueel maar het maakt ook het probleem van 
de integratie acuut. Als we als land willen dat anderen zich aanpassen aan onze 
waarden en normen noemen we dat niet integratie maar assimilatie. Integreren 
veronderstelt dat je mekaar in de ogen kijkt, luistert naar elkaar, elkaars waarden en 
normenpatronen uitwisselt en uiteindelijk tot een vergelijk komt, een modus vivendi, 
een vorm van samenleving waarin aan alle partijen recht wordt gedaan binnen de 
kaders die mogelijk zijn en die rechtvaardig zijn. Met behoud van eigen afkomst, 
traditie, religie, gebruiken en gewoontes, waarden en normen. Botsen deze dan moet 
er gepraat worden. Denken staat iedereen vrij, je mag denken wat je wilt, werd in de 
workshop gezegd, maar uitvoeren wat je denkt kent zijn beperkingen. Als dat tegen 
de democratische rechtsorde ingaat is de overheid gerechtigd om in te grijpen. 
Tussen een gedachte, tussen de verwoording ervan en de uitvoering ervan in daden 
ligt meestal een wijde kloof maar in het proces van radicalisering kan het gebeuren 
dat iemand binnen 3 maanden radicaliseert. Dat is niet alleen een effect van de 
context waarin hij of zij zich bevindt (discriminatie, niet meetellen, zich afgeschreven 
en minderwaardig voelen etc.) maar ook van sociale en virtuele invloeden. 



Gelijkgestemden op internet, berichtgeving die eigen opvattingen en overtuigingen 
bevestigt en versterkt, sociale relaties die jou een nieuw perspectief bieden, vaak 
een wereld zwart – wit, waarin duidelijk is wie de goeden en wie de slechten zijn, 
statusverhoging en een doel om te leven, het zijn allemaal factoren die meespelen. 
Hieronder ligt een patroon van waarden en vaak een botsing van waarden. In de 
worshop werd dit gevisualiseerd en uitgelegd aan de hand van 2 piramides: de 
piramide van Maslov die als hoogste doel heeft zelfontwikkeling en de piramide van 
Pinto die als hoogste doel heeft eer.  

Z  

In de leeftijd van 0-8 jaar vindt voor een groot deel de mentale programmering plaats 
waarbij waarden en normen worden overgedragen. Veel van deze invloeden bepalen 
op latere leeftijd het bewuste en onbewuste gedrag. In de workshop werd dit 
beeldend duidelijk gemaakt aan de hand van enkele getuigenissen. Als je iets 
verkeerd hebt gedaan geef je dat toe in de piramide van Maslov. Je betoont spijt, je 
krijgt eventueel straf en je gaat verder. Schuld bekennen hoort bij je patroon want 
eerlijkheid is een belangrijke waarde. Fouten maken mag (meestal). In de andere 
piramide is schuld bekennen een aantasting van de eer en de goede naam van de 
familie. Jij deugt dan niet en dat straalt af op de rest. Jaren geleden speelde die 
discussie ook in Italië: de eer van de familie gaat boven het toegeven van fouten, het 
bekennen van schuld en de aanpak van de negatieve effecten van handelen. Vanuit 
Nederlands perspectief nauwelijks te begrijpen. Dat komt omdat we een andere 
waardenpiramide hanteren. Integreren en een aanpak ontwikkelen om tot integratie 
te komen moet dus hier beginnen: het uitwisselen en leren kennen van elkaars 
waardensystemen. Dat geeft wrijving, dat geeft warmte, dat kan tot glanzen brengen. 
Maar de bereidheid moet aanwezig zijn om dit proces aan te gaan. De overheid die 
niet inzet op deze uitwisseling zal tegen muren van onbegrip aanlopen en de 
integratie is gedoemd te mislukken.  

In de workshop kwam naar voren dat veel jongeren van de tweede generatie 
buitenlanders, ook al hebben ze een Nederlands paspoort en zijn ze hier opgegroeid, 
als het ware tussen deze twee piramides heen laveren. Ze kennen beiden situaties 
en zijn soms niet in staat om zodanig te reageren dat ze dit overzien. Ze vallen 



tussen wal en schip. In Nederland zijn ze buitenlander en als ze als toerist naar het 
land van herkomst gaan worden ze als Nederlander beschouwt en niet als 
volksgenoot. Het effect van deze onzekerheid is een voortdurende zoektocht naar 
identiteit. Als er dan mensen komen die jou een perspectief bieden, een nieuwe 
identiteit, bijvoorbeeld als lid van een beweging met een duidelijke identiteit, als 
moslim, met heldere regels en plichten, een doel in je leven, een nieuwe status, dan 
is de keuze soms snel gemaakt. Vanuit dit nieuwe perspectief is elke beweging in de 
samenleving, elk geluid, elke oppositie, elke uiting in de media vaak een bewijs voor 
het eigen (nieuwe) gelijk: zie je wel “ze motten ons niet, we motten oprotten, 
oppleuren naar ons eigen land”. Dat “eigen land” is dan nergens en overal want als je 
bent opgegroeid in Nederland is dat je eigen land. Een zogenaamde heilstaat zoals 
in Syrië trekt dan nieuwe volgelingen. Dat die heilstaat schermt met een algehele 
Apocalyps kan deze nieuwe aanhangers niet afschrikken want ze zijn niet vertrouwd 
met deze religieuze rimram. Het klinkt hun allemaal even goed in de oren want hun 
persoonlijke ellende is voorbij.  

Integratie gaat dus om waardenoverdracht en respect voor elkaars 
waardensystemen. Waarom gaat het dan fout in veel situaties? Is dat omdat we 
teveel vasthouden aan onze eigen waardensystemen en niet bereid zijn om de 
waardensystemen van de anderen te accepteren? Is het een kwestie van framing: 
onze cultuur is de beste, en de anderen zijn minderwaardig? Het grootste succes van 
IS is niet de aanwinst op de bodem: het vestigen van een heilstaat die nu weer wordt 
bedreigd door tegenaanvallen. Het belangrijkste succes bestaat in framing: de wereld 
afschilderen als een strijd tussen goed en kwaad en de islam als religie van de 
overwinnaars. Het hameren op de religie leidt ertoe dat de media steeds vaker het 
onderscheid verwaarlozen tussen de verschillende vormen van de Islam en dat het 
publiek het idee krijgt: moslim=terrorist zoals zwarte piet = racisme of 
Clinton=crooked. Als je nauwkeuriger kijkt zie je de nuances en zie je de leugens die 
zo ontstaan. Waarheid is een doel dat slechts via moeizaam en hard werken tot 
stand kan komen waarin alle partijen worden gehoord en vergeleken en gewogen. 
Onze democratische rechtstaat is het waard dat die waarheid telkens weer boven 
tafel mag en moet komen. Anders gaan we met zijn allen langzaam op weg naar de 
“déluge”.  

John Hacking 2016 

Kerst 2016 in de wereld anno 2016 

“Voor mij, is wat de mensen vaderland noemen, niet in de vouwen van een vlag 
opgeborgen, noch is het een land met grenzen. Mijn vaderland: dat zijn mijn 
gedachten en dromen, zij zijn enkel mijn landgenoten, waartoe ik hoor. Ik vind dat 
allen, die ons met geweld in een land willen opsluiten, een te nauwe blik hebben. Wij 
zijn al ongelukkig genoeg, dat men ons ertoe veroordeeld heeft, met een bepaalde 
taal en een bepaald denken ter wereld te komen - men hoeft ons daarom geen 
bepaalde liefde voor te schrijven.”  

Paul Valéry, brief aan Albert Dugrip (1889) 



Land en eer, volk en vaderland - het spook van het nationalisme - verpakt als angst 
voor het vreemde en de vreemdeling waart door het land. Vreemdelingenhaat, 
bekrompenheid, racisme, en geloven in de eigen suprematie - dat is wat doorklonk 
en klinkt in veel verkiezingscampagnes van de afgelopen tijd - met als koploper de 
zelfbenoemde kampioen van de democratie: de VS. 

Rusland, Polen, Hongarije, Turkije en nu de VS die zich in dit rijtje heeft geschaard 
van staten waar geldt: ‘ik eerst’! Zal Frankrijk volgen, Duitsland en Nederland? Brexit 
ging en gaat gepaard met geweld en discriminatie van buitenlanders; opeens heeft 
men een alibi om af te geven op anderen want de leiders doen het ook. Mutsen met 
varkenskoppen: het zegt genoeg! De vijand is onder ons en we moeten hem vooral 
niet zijn gang laten gaan - nu is het voor eens en voor altijd genoeg - roepen de 
politici die hier garen bij willen spinnen. Maar wat ze breien is een amalgaam van 
leugens, valse verwachtingen, kiezersbedrog en narcistische eigenwaan. Klusjes 
zullen worden geklaard, het land opgeschoond, de elite aan de kant gezet - wie dat 
dan ook moge zijn. De grote afrekening. Aan de verkeerde kant van de geschiedenis 
staan wacht hen die nog horen tot het nepparlement, de neprechtbank en de 
nepstaat- Kortom dreigende taal. Hoe nep kun je zijn, als je zelf meedoet en er een 
flinke boterham aan verdient en de belastingbetaler op kosten jaagt omdat je moet 
worden bewaakt tegen de agressie die je zelf hebt uitgelokt.  

Democratie is ook: een president die miljonair is en die enkel andere zeer rijken 
benoemt in zijn kabinet in de VS. Het land wordt stilaan een meritocratie. Hoe kun je 
nou als arme, als kleine middenstander hopen en verwachten dat deze bubs van 
rijken jou gaan helpen? Dat gelooft toch niemand, dan ben je wel heel heel heel erg 
naïef. Wie het dichtst bij het vuur ziet warmt zich het beste. Een waarheid als een 
koe en zo oud als de mensheid. We zullen het zien wat er terecht komt van al die 
beloftes. Ik vermoed dat enkelen zullen profiteren, maar zeker niet de grote massa’s, 
zeker niet alle zwarten die al eeuwen zijn achtergesteld in de VS. Zeker niet de 
indianen die al eeuwen als tweederangs burgers worden behandeld in de VS en 
zeker niet al die illegale en legale immigranten die aan de onderkant van de 
maatschappij de vuile klusjes opknappen in de VS. Een verenigd land, van staten, 
innerlijk verdeeld en dat al jaren. De christelijke saus waarmee de politici hun 
machtsaanspraken larderen kan dit niet verhelen. Het zijn de christenen die zweren 
in de naam van God, die Jezus aanhangen met hun hele ziel, die abortus en 
homoseksualiteit tot de ergste zonden rekenen maar die wel een huis hebben vol 
wapens waarmee je zelf een auto van de weg kunt blazen. 

Op de vleugels van het populisme aan de macht komen en daarna jezelf en je 
omgeving verrijken, dat is wat we zien gebeuren: Rusland, Turkije, Hongarije en nu 
de VS - en dan kijk ik nog niet naar de massamoordenaar aan de macht op de 
Filipijnen of in Syrië, of de dictators in tal van Afrikaanse landen die verknocht zijn 
aan de macht en denken dat ze ermee getrouwd zijn. En China? Dat is een groot 
controle-apparaat - censuur als dagelijks voedsel - opdat de burger maar niet teveel 
eisen stelt. Dat is de wereld anno 2016. Dat is ook de wereld - maar niet de enige! 



Hermann Schmitz, een Duitse filosoof, schrijft dat het individu gevoelig is voor sferen. 
Mijn lijflijke dispositie, dat wil zeggen, mijn vatbaarheid vanuit mijn lijf voor mijn 
omgeving bepaalt hoe ik mij voel en hoe ik mij ga gedragen. Hangt er bijvoorbeeld 
een dreigende sfeer in de lucht, dan vertoon ik waarschijnlijk symptomen van angst 
en bezorgdheid. Ben ik opgelucht omdat het mooi weer is of voel ik me down omdat 
het lang donker is, dan is dat een gevolg van mijn lijfelijke dispositie. Met mijn lijf (en 
dat is niet hetzelfde als het lichaam) voel ik de dingen aan, reageer ik op situaties en 
voel ik me wel of niet thuis in de wereld.  

Zie: Schmitz, Hermann, Leib und Gefühl. Materialien zur einer philosophischen 
Therapeutik, Bielefeld, Locarno 2008, (Edition Sirius) 

Als we die invloed van sferen, van atmosferen toepassen op onze geschiedenis kun 
je misschien ontdekken waarom het zo moeilijk is om je hieraan te onttrekken en 
waarom deze sferen een heel land en een heel volk (zelfs een heel continent) 
kunnen kleuren. En nu zelfs omdat we globaal leven een hele wereld. 

Hierin zou een verklaring kunnen liggen voor het feit dat heel volken enthousiast naar 
een oorlog toerennen: iets wat we hebben kunnen zien in de euforie voor de Eerste 
Wereldoorlog: er hing een spanning in de lucht, er moest iets gebeuren, er zou en 
moest een grote ontlading komen. Oorlog als oplossing voor alle problemen en 
ontlading voor alle opgedane frustraties. En het zou voor kerst weer zijn afgelopen! 

Maar het gevolg was 4 jaar ellende, miljoenen doden en niet veel later als effect van 
dit alles weer een Tweede Wereldoorlog.  

Na de Eerste Wereldoorlog zien we jaren van losbandige decadentie in het Duitsland 
van de Weimarrepubliek: afreageren. Vooral de ellende vergeten die de oorlog 
bracht. Dan in die periode ook de instorting van de beurs in de VS en in Europa met 
grote financiële gevolgen en armoede voor velen: opnieuw de voedingsbron voor 
veel onvrede. Opkomende facistische partijen maken daar dankbaar gebruik van. 
Het volk levert zich uit aan de mooie beloftes van een staat, een leider, een volk en 
vooral een eeuwige en machtig rijk waar het goed toeven is - en geeft hen de macht 
in handen. We kennen de gevolgen en we hebben er nog dagelijks last van want de 
miljoenen die vermoord en vergast zijn hebben hun sporen nagelaten in onze 
samenleving. Dan na de Tweede Wereldoorlog de anti-autoritaire bewegingen: flower 
power, hippies, het einde aan het geloof in het gezag van de overheid, of van de 
vaders (de vaderloze samenleving), kortom de mensen die het altijd al voor het 
zeggen hadden. Ook dat is nu alweer weggeëbd of misschien wel getransformeerd 
want de protesterenden van toen zijn de ambtenaren en de zogenaamde 
vermaledijde elite van nu.  

En dan opeens, zo lijkt het, als een duvel uit een doosje, als je de media mag 
geloven, laaien de sentimenten en emoties weer op (want de “boze witte burgers” 
willen de macht grijpen - staat in de krant). Ná de bankencrisis, ná de zelfverrijking 
van de financiële sector (en het gaat maar door met de bonussen), het bedrog van 
de politici (want ze leveren niet wat ze beloven en voeren alleen maar bezuinigingen 



door - dankzij en ondanks de crisis op de financiële markten). En dan nog het Europa 
dat de burgers knevelt met wetten en wetjes, met voorschriften en andere ‘ongein’ 
zonder dat de burger hier iets aan kan doen. (Wat natuurlijk onzin is, want wie kiest 
de politici, wie zorgt dat ze hun werk goed doen, wie wil moeite en tijd stoppen in 
democratiseringsprocessen ten behoeve van een verenigd Europa?) - (Wie 
controleert de ambtenaren en de politici als ze sjoemelen met CO2 uitstoot, 
subsidies etc. etc. etc.). Met als klap op de vuurpeil: de vluchtelingencrisis. 
Vluchtelingen die geweld, huis en haard moeten ontvluchten omdat ze willen 
overleven, en vluchtelingen die op de vlucht zijn voor hun armoede thuis en die 
hopen hier in het walhalla terecht te komen. Dat valt dan vies tegen. Arm, arm 
Europa, overspoeld met vluchtelingen. En we hadden het al zo zwaar.  

Ik beschrijf een sfeer - dat is duidelijk, een sfeer gebouwd op componenten, op 
emoties, op inkleuring van de werkelijkheid en op de berichten die in de media 
verschijnen en die elkaar versterken en bevestigen. Net zoals de aanhangers van 
groeperingen voortdurend hun eigen gelijk bevestigen. Daarom zou ik zeggen: 
onderschat de sferen, de atmosfeer niet, waarin mensen gedijen en die ze in stand 
houden en voeden. Want dat is wat gebeurt: je ziet wat je al weet, je herkent waar je 
al van overtuigd bent. Ook met nepnieuws - want nepargumenten veranderen daar 
niets aan. Veel is op angst voor het eigen hachie, op kortzichtigheid en vaak op 
domheid gekoppeld aan eigenbelang gebaseerd (extreme bijvoorbeelden zijn de Klu 
Klux Klan of de Boston Teaparty en andere clubs zich zich baseren op het fascistoïde 
gedachtengoed en racisme) omdat men niet kan en niet wil kijken verder dan de 
eigen context en het eigen gelijk. 

Wat hier gebeurt, als we zo geraakt worden door de sfeer die er heerst, is dat we 
eigenlijk teveel aan het navelstaren zijn, - zo noem ik het maar - teveel gericht op 
onszelf en onze kleine wereld. Natuurlijk is dat terecht - want het gaat om ons. Maar 
de wereld is groter en wij maken door ook deel van uit. Het gaat niet alleen om ons. 
Wat er ook gebeurt en waar de kranten ook elke dag vol mee staan, ik noem: De 
tegenslagen en vooral de onzekerheid (ook als gevolg van aanslagen en oorlogen) 
slaan ons uit het veld. Het verlies van banen, het verlies van koopkracht (opeens 
hebben we zorgen in plaats van ongebreideld kunnen uitgeven - opeens staan de 
huizenprijzen onder water en zitten we met schulden). De dreigende opwarming van 
de aarde die als een zwaard van Damocles boven onze hoofden hangt: we worden 
er niet blij van.  En ook niet van de geslaagde propaganda van IS en de islamistische 
facistoïde partijen die de martelaarsdood voor Allah prediken boven alles en de 
verovering van de wereld in naam van Allah. De niets ontziende oorlog in Syrië (waar 
we niets aan kunnen doen en niets aan willen doen als je de politici mag geloven - 
waarom sturen we dan wel wapens en bewapenen wij groepen?) en de onzichtbare 
oorlogen in Jemen en in Afrika (o.a. Soedan, Mali) en de gevechten tegen Boko 
Haram en andere radicale groepen.  

Zie hier het mengsel dat de sfeer verziekt, ook onze kerstsfeer, dat wat de kleur 
bepaalt van onze stemming en ons gevoel. Roepen dat het de schuld is van de 
Islam, dat de Koran moet worden verboden en de grenzen gesloten, en weg uit 



Europa, is wel heel makkelijk. Alsof alle problemen dan als sneeuw voor de zon zijn 
verdwenen. De aanslagen in Frankrijk en Duitsland, in Turkije, in Irak (maar dat is ver 
weg, net als Pakistan en Afghanistan) maken ons bang. Je kunt geen theater, geen 
kerstmarkt, geen bioscoop meer bezoeken zonder angst.  

Maar het is wel de wereld waarin we leven. De wereld waarin miljarden omgaan in de 
wapenindustrie. De wereld waarin honderdduizenden en meer sterven door 
wapengeweld - in grote en kleine oorlogen, in drugsoorlogen - maar ook bij huiselijk 
geweld (VS) en door mensen die doorslaan (Breivik). Dit is onze wereld: we geloven 
vooral in geweld, in wapens, in de verdediging van onze belangen en we hebben er 
alles voor over - als je de woorden mag geloven van de voorstanders van 
wapenbezit in de VS. Waarom dan zeuren? Als je met vuur speelt brand je je vingers. 
Als je gevaarlijk wilt doen, kom je af en toe op de blaren te zitten. Geweld roept 
tegengeweld op, wie wind zaait zal storm oosten. Ook al zo oud als de mensheid. 
Hebben we daarom niets in handen, moeten we ons maar door de sferen laten 
bepalen en door al het negatieve nieuws, dat maar de helft of slechts een derde laat 
zien van wat er werkelijk is? 

Augustinus, heel lang geleden zegt in een preek: ‘En daarom zeg ik, broeders en 
zusters: bid zoveel u kunt. Er is een overvloed aan slechte dingen en dat heeft God 
zelf toegelaten. Was er maar geen overvloed aan slechte mensen, dan zou er ook 
geen overvloed zijn aan slechte dingen. Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijk tijden! 
Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden 
vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zijn de tijden.’  

(preek 80) in Bert Blans (red), De ontdekking van het innerlijk. De actualiteit van 
Augustinus, Nijmegen 2012 (Valkhofpers) p. 88 

Wij zijn de tijden - wij bepalen het heden, het hier en nu. Ieder zijn eigen God en wij 
voor ons allen. Dat wij - dat moeten we samen waarmaken - en communiceren hoe 
wij geïnspireerd kunnen raken door onze eigen persoonlijke God. Zoals José Angel 
Valente schrijft in zijn gedicht: Over het heden! Of zoals bisschop de Korte oproept 
om het positieve te onderschrijven in zijn zeer lezenswaardige en te behartigen 
kerstboodschap. Dan wordt het misschien nog een betere tijd in de komende jaren. 
Met een sfeer - een leefatmosfeer - waarin ieder zich goed en prettig voelt. Veel 
inspiratie in deze donkere, donkere dagen voor kerstmis.  

John Hacking 2016 

Over het heden 

Se freres vous clamons, pas n'en devez 

Avoir desdaing, quoy que fusmes occis 



Par justice. 

BALLADE DES PENDUS 

Ik schrijf uit een schipbreuk, 

uit een teken of een schaduw, 

een afgebroken leegte 

die opeens volloopt met dreigend licht. 

Ik schrijf over het heden, 

over de noodzaak om een testamentaire orde aan onze gebaren 

te geven, 

om door te geven in de naam van de vader, 

van de kinderen van de vader, - 

van de duistere kindskinderen, 

van hun spoor op aarde, 

tenminste een spoor van de liefde die we ondervonden 

in het holst van de nacht, 

van de klacht of de vlam die de mens zowel verheft 

tot de gretige tijd van de god 

als zijn paleizen, kudden en rijkdommen verwoest 

tot aan de scherf en de zweer van Job de vrijwillige. 

Ik schrijf over het heden. 

Ik schrijf in geheimtaal, 

want wie zou ons nog de sleutel kunnen geven 

van alles wat we moeten zeggen. 

Ik schrijf over de adem van een nog vormeloze god, 

over een nog niet voltrokken openbaring, 



over de blinde afgezant 

die generaties lang onze naam zal dragen. 

Ik schrijf over de zee, 

over de zee die zich terugtrekt en op het strand 

versteende vormen achterlaat 

of trillende restanten van andere levens. 

Ik schrijf over de breedte van de pijn, 

over wat we verwoest hebben, 

vooral in onszelf, 

opdat niemand ooit nog zo'n muren van haat 

kan optrekken. 

Ik schrijf over de walmende ruïnes van ons geloof, 

met geheime woorden, 

over een blind maar trefzeker visioen, 

waarvoor onze ogen amper zijn geboren. 

Ik schrijf uit de nacht, 

uit de eindeloze voortgang van de schaduw, 

uit de enorme schaal van ontelbare getallen, 

uit de trage, eindeloze beklimming, 

uit de onmogelijkheid het samenzwerende licht te voorspellen, 

de aarde te voorvoelen, het einde, 

en tenslotte de zekerheid van het langverwachte. 

Ik schrijf uit het bloed, 

uit zijn getuigenis, 

uit de leugen, de inhaligheid en de haat, 

uit de schreeuw van de honger en de onzienlijke wereld, 



uit de veroordelende rand van de soort, 

uit het zwaard dat die soort dodelijk kan treffen, 

uit de draaiende leegte beneden, 

uit het aangezicht van de bastaard, 

uit de hand die zich ondoorzichtig sluit, 

uit de volkerenmoord, 

uit de kinderen eindeloos gestorven, 

uit de boom in zijn wortels gewond, 

uit de verte, 

uit het heden. 

Maar ik schrijf ook uit het leven, 

uit zijn krachtige schreeuw, 

uit de geschiedenis, 

niet uit zijn neergekogelde waarheid, 

uit het gelaat van de mens, 

niet uit zijn neergehaalde woorden, 

uit de woestijn, 

want daaruit komt een nieuw protest, 

uit de menigte mensen die honger en vervolging 

lijden en hun rijk zullen vinden, 

want niemand kan het hun afpakken. 

Ik schrijf uit onze beenderen 

die de regen zal wassen, 

uit ons geheugen 

dat blij grasland wordt voor de hemelse vogels. 

Ik schrijf van op het schavot, 

nu en in het uur van onze dood, 

want we worden hoe dan ook terechtgesteld. 



Ik schrijf, broer van een komende tijd, 

over alles wat wij op het punt staan niet te zijn, 

over het donkere geloof dat ons stuwt. 

Ik schrijf over het heden. 

José Angel Valente 

Money, money makes the World go round 

In 2015 gaf de VS 596 miljard dollar uit aan defensie en nog veel meer aan 
gezondheidszorg. Twee feiten die een eigen betekenis hebben in het licht van de 
ontwikkeling van onze beschaving en onze ethische normen en waarden. Geld voor 
defensie is in principe geld om land en volk te beschermen en dus eigenlijk 
investeren in het leven van de onderdanen. Wel via een omweg, via wapentuig en 
via verdediging (en af en toe het versterken en uitbreiden van machtsposities) maar 
het gaat uiteindelijk om het voortbestaan van volk en natie. Leven tegen ‘de 
verdrukking’ in, dat laatste veroorzaakt door de vijandige mogendheden die er ook 
zijn en die oorlog voeren tegen de VS. Terrorisme is er een voorbeeld van.  

De kosten voor de gezondheidszorg, die ook immens zijn, is ook een vorm van 
investering in het leven en het voortbestaan van de burgers. Levensverlengend, de 
kwaliteit van leven bevorderend, ziektes bestrijdend en proberen te voorkomen, is de 
inzet. Niet iedereen profiteert van deze investeringen maar dat laat ik even buiten 
beschouwing. Wat opvalt zijn de enorme bedragen die ingezet worden om de 
verdediging van leven en het bevorderen van leven te bekostigen.  

Vanochtend had ik een gesprek over de mogelijke statistische relatie tussen de 
ervaring van gezondheid en de beleving van religie of het behoren bij een religieuze 
groepering. Er zijn onderzoeken die spreken van een verband tussen beiden. 
Sommigen  stellen dat godsdienst een positief effect kan hebben op de beleving van 
gezondheid. Mijn gesprekspartner vond daar in de literatuur echter nauwelijks harde 
bewijzen voor. Het blijft een kwestie van interpreteren, van waardes toekennen aan 
verbanden die statistisch zichtbaar zijn maar waarvan de duiding heel onzeker is.  

Daardoor kwam ik op de gedachte dat het  toch eigenlijk wel vreemd is dat wij als 
samenleving zoveel moeite en zoveel geld stoppen in projecten waarvan we weten 
dat ze uiteindelijk voor onszelf heel relatief zijn: we gaan namelijk dood en hoeveel 
medicijnen we ook slikken, hoe sterk ons leger ook is, we leggen uiteindelijk het 
loodje. Als je dat weet, ook als overheid, waarom dan die fascinatie voor de 
investeringen op beide terreinen, waarom dan de drang naar leven via 



zelfbescherming en via gezondheidszorg? Uiteindelijk verliezen we de strijd. Daar is 
geen kruid tegen gewassen, tegen de dood, die onvermijdelijk komt.  

Maken we onszelf als samenleving, als organisatie van culturele grootheden, als 
mensheid, als volk, natie en wat al niet meer, wat wijs door zo te handelen? Zitten we 
in een tredmolen waar we niet meer uit kunnen stappen omdat dan de economie 
teveel schade lijdt? Bepalen economische processen deze gang van zaken en niet 
meer ethiek, niet meer drang naar voortleven en veiligheid als voornaamste 
drijfveer? Natuurlijk, politici en ondernemers verkopen hun politiek met een verwijzing 
naar deze investeringen en de noodzaak ervan. Maar is het niet eerder een slimme 
manier van de economie aan de gang houden? Waardoor iedereen profiteert en het 
land als geheel er niet slecht bij vaart?  

De materie is te complex om hier een simpel oordeel over te vellen maar ik blijf met 
een vreemd gevoel zitten, dat als ik puur naar mijn eigen leven kijk, het voordeel niet 
voor mij zal zijn van al deze inspanningen maar misschien voor de generatie die na 
ons komt. Ook dat is okee, maar zijn we wel zo begaan met hen die na ons komen? 
De wijze waarop we omgaan met onze voorraden op aarde, de reserves en de 
energiehuishouding beloven niet veel goeds voor de toekomst. In de krant maakte 
iemand ons erop opmerkzaam dat we de aarde behandelen alsof er 1.4 uit te halen 
valt i.p.v. 1.0, wat de werkelijke capaciteit is. We halen er meer uit dan erin zit en we 
verbruiken meer dan wat er over kan blijven voor ons nageslacht. Zij worden 
opgezadeld met allerlei tekorten en allerlei spanningen die dat zal oproepen.  

Wie en wat regeert de wereld? Het geld? Geld is niet anoniem. Ook het grote geld 
niet. Er zijn mensen die aan de touwtjes trekken en mensen die beleid uitzetten en 
die wegen bewandelen om te halen wat er te halen valt. Hoe kort hun leven ook, hoe 
beperkt vanuit menselijke leeftijd, het weerhoudt hen niet ervan gruwelijk rijk te 
worden en vreselijk egoïstisch betrokken te blijven op hun eigen domein en bezit. 
Vreemd als je bedenkt dat je de dood ingaat zonder iets mee te kunnen nemen. 
Leren van de dood is dus in onze maatschappij niet of nauwelijks doorgedrongen. 
Toch tijd voor een herijking van ons waardebesef tegen het licht van de dood. Liever 
nu dan morgen, liever direct dan als het te laat is.  

John Hacking 2016 

Monsters 

Het is in juni 1944. Karl-Friedrich Höcker maakt foto’s. Hij is sinds mei van dat jaar 
werkzaam in Auschwitz. Zijn album met 166 foto’s komt na de oorlog in de Verenigde 
Staten terecht en wordt in 2007 gedoneerd aan het Holocaustmuseum. Daar maakt 
men bekend dat het om zeldzame foto’s gaat over het leven van de leiding en het 
personeel van het concentratiekamp dat mede verantwoordelijk was voor de 
vernietiging van de mensen die dagelijks met treinen werden aangevoerd om vergast 
te worden. De foto’s tonen lachende, zingende, drinkende mensen. Getuigen die het 
kamp hebben overleefd kunnen hun ogen niet geloven: deze vrolijke mensen op de 
foto waren in feite beesten, monsters, gruwelijke beulen en moordenaars. Ook de 



vrouwen die zijn afgebeeld waren kampbewakers en anderen regelden de dagelijkse 
administratie van de dodentransporten. Niemand op de foto’s kan beweren “Wir 
haben es nicht gewusst”, allen waren handlangers van de dood die voor miljoenen 
onschuldige slachtoffers kwam. 

Dat was 1944. Nu leven we 72 jaar later. Er lopen nog steeds dezelfde mensen rond. 
Lachend op een foto en tijdens hun dagelijkse werk werkzaam als beul in een 
Syrische gevangenis, piloot in een  bombarderend vliegtuig dat burgerdoelen 
aanvalt, moordenaar die in naam van God of wie dan ook massa-executies uitvoert. 
De wereld is geen spat veranderd, de mens geen haar beter geworden. 
Hoe kan dat? Waarom schuilen er dergelijke monsters in mensengestalte? Hoe 
krijgen mensen het voor elkaar om medemensen beestachtig af te slachten en uit te 
roeien? Die vraag houdt menig mens en menig wetenschapper al eeuwen bezig. Hoe 
komen goed en kwaad bij elkaar in een mens en hoe kan het zijn dat het kwade zo 
machtig boven komt drijven? In de ideologie van de nazi’s was er een onderscheid 
tussen mensen: Übermenschen en Untermenschen. Als je tot de laatste categorie 
behoorde was je leven niets waard en telde je niet mee. Als de opdracht luidde om 
alle ‘Untermenschen aus zu radieren’, letterlijk uit te gummen, te vermoorden, dan 
gingen velen daarin mee want dat beschouwden zij als een (heilige) taak die ze 
moesten volbrengen voor volk en vaderland, voor Führer en natie. Anders is niet te 
verklaren waarom er zovelen hebben meegewerkt aan deze massavernietiging van 
miljoenen mensen.  

Dat is ideologie, dat is een vorm van geloof, een overtuiging. Maar zijn er ook nog 
andere argumenten? “The 20th-century Canadian-American sociologist Erving 
Goffman believed that we adapt to roles – lover, customer, worker – based on 
circumstance, and are constantly concerned with how we’re appearing to others. …
Goffman’s view of humanity left no room for a ‘true self’ – an actor behind all the roles 
we play.” Als Goffman gelijk heeft betekent dat dus dat er geen ware zelf bestaat en 
dat al onze handelingen voortvloeien uit een rol die we spelen. Ons gedragen als 
nazi is dus een gevolg van onze opvoeding en de context waarin we opgroeien en de 
rol die ons wordt opgedrongen en die we misschien met een zekere graagte willen 
spelen. Dat heet indoctrinatie. Dat is pas mogelijk als je de omstandigheden hiervoor 
geschikt maakt. Zeker is dat dit inzicht een rol speelt bij de verklaring dat monsters in 
mensen schuilen en dat mensen zich monsterachtig kunnen gedragen als de 
algemene cultuur dat van hen vraagt omdat het vanzelfsprekend is in deze context. 
Net als moorden als soldaat in de rol van soldaat in een oorlog die als rechtvaardig 
wordt beschouwd. Maar zo makkelijk als ik het hier opschrijf is het natuurlijk niet en 
er zijn veel uitzonderingen en veel situaties waarin het individu te kampen  krijgt met 
gewetensnood. Niet voor niets drong Heinrich Himmler aan op andere oplossingen in 
het vermoorden van mensen omdat de soldaten het niet meer aankonden om elke 
dag honderden en duizenden te vermoorden door hen dood te schieten.  

Nog een andere verklaring voor het feit dat mensen monsterlijk kunnen handelen is 
het geloof in een droom, een werkelijkheid die zal aanbreken als ze eenmaal dit 
aardse tranendal hebben gezuiverd van alle ongerechtigheden. Als groepen mensen 
worden beschouwd als schadelijke insecten en als ongedierte, is de conclusie snel 
getrokken als er plannen worden gemaakt om hier in te grijpen. Het paradijs moet op 
aarde worden gevestigd en daar moeten offers voor gebracht worden. Ook al houden 
die offers in dat je eigen grenzen moeten worden verlegd en dat je daden moet 



uitvoeren die je niet voor mogelijk had gehouden. Maar de aarde verzet zich 
hardnekkig tegen het paradijs, zoals Wilhelm Schmid vermeldt in het boekje 
Unglücklich sein. Eine Ermutigung.(pag 92). Dit niet in de gaten willen hebben leidt 
alleen maar tot grotere massaslachtingen. Een feit dat we ook dagelijks zien 
gebeuren in de contreien waar IS regeert in naam van een nieuwe heilsstaat, het 
kalifaat.  

Ideologie, omstandigheden, context, dromen en aanleg zijn dus factoren die het 
monsterlijk gedrag van een mens kunnen bevorderen en aanwakkeren. Maar is het 
daarmee voldoende verklaard? Is de macht van het kwade over het goede daarmee 
voldoende in het licht gezet? Ik denk het niet. Net zo verbijsterend als de macht van 
het kwade is de overwinning van het goede in onmenselijke omstandigheden. Beiden 
zijn uitersten. Beiden stemmen tot nadenken. Beiden behoeven reflectie en 
onderzoek. Over de mens als wezen hoeven we geen illusies te koesteren. Maar we 
moeten het ook niet overdrijven. Een moordenaar is nog geen bewijs ervoor dat alle 
mensen moordenaar zijn. Belangrijk is, zo vermoed ik, dat wij onze samenleving 
inrichten op basis van humane waarden. Alle ontwikkelingen die deze waarden 
relativeren, die andere ideologieën propageren zoals het recht van de sterkste en 
eigen volk eerst zijn een gevaar voor het individu en voor de mensheid als geheel. 
Religieus of seculier gemotiveerd, dat doet daar niets aan af. In die zin dragen wij 
allen onze individuele verantwoordelijkheid om het mogelijke monster in ons zelf te 
erkennen en te beheersen, want misschien is elke vorm van monsterlijk gedrag wel 
een vorm van compensatie. Een gebrek aan ervaren liefde en aandacht. Dat kan dan 
worden gewroken op onschuldigen, een soort van afrekening. Wie het weet mag het 
zeggen. Onze verantwoordelijkheid wordt er niet minder door.  

John Hacking 2016 

bronnen en links: 

Over Auschwitz: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl-Friedrich_Höcker 

https://www.youtube.com/watch?v=X2pT1dbGs2A 

https://www.youtube.com/watch?v=amRrFQjer6E 

Over het zelf: 

https://aeon.co/videos/if-as-shakespeare-suggested-all-the-world-s-a-stage-do-we-
have-a-true-self 

Nieve Sneeuw  

La nieve ha convertido al llundo en cellenterio  

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl-Friedrich_H%25C3%25B6cker
https://www.youtube.com/watch?v=X2pT1dbGs2A
https://www.youtube.com/watch?v=amRrFQjer6E
https://aeon.co/videos/if-as-shakespeare-suggested-all-the-world-s-a-stage-do-we-have-a-true-self
https://aeon.co/videos/if-as-shakespeare-suggested-all-the-world-s-a-stage-do-we-have-a-true-self


La nieve ha convertido al llundo en cellenterio. 
Pero el llundo ya era un cellenterio 
y la nieve sólo ha venido a publicarlo. 
  
La nieve sólo ha venido a seiialar, 
con su delgado dedo sin ariiculaciones, 
al verdadero y escandaloso protagonista. 
  
La nieve es un ángel caido, 
un ángel que ha perdido la paciencia. 
  

Roberto Juarroz - Vertikale Poesie 

De sneeuw heeft de wereld veranderd in een begraafplaats. 
Maar de wereld was al een begraafplaats 
en de sneeuw is alleen gekomen om het publiek te maken. 

De sneeuw is alleen gekomen 
om met zijn dunne vinger zonder knokkels, 
de ware, lawaaiige hoofdrolspeler aan te wijzen. 

De sneeuw is een gevallen engel, 
een engel die zijn geduld heeft verloren. 

De wereld is een begraafplaats. Dat is ze al eeuwen lang, zolang mensen, dieren en 
planten het oppervlak bewonen. Alles wat sterft blijft achter in de wereld. Als as, als 
aarde, als levenskracht voor alles wat daarna komt en wat zich via de aarde voedt. 
Maar de wereld als begraafplaats is niet helemaal hetzelfde als de aarde als 
begraafplaats. Aarde is niet wereld en wereld is niet aarde. Aarde is dat stuk materie 
dat een baan rond de zon beschrijft en dat telkens van gestalte verandert ook al 
merken wij mensen dat niet omdat we daar gewoonweg te klein voor zijn. Net zoals 
een mier nauwelijks merkt dat het bos verandert omdat er bomen worden gekapt. De 
aarde draait om haar as en omdat aarde vooral materie is met een gloeiende 
binnenkern is de aarde voortdurend in beweging en worden we soms hardhandig 
hiermee geconfronteerd als er een aardbeving plaatsvindt of een vulkaanuitbraak.  
De wereld is niet de aarde. Ze valt er niet mee samen. De wereld is vooral een 
concept. Een idee dat wel betrekking heeft op de aarde en die aarde ook 
veronderstelt in meer of mindere mate, maar wereld is vooral ook wereld in mijn 
hoofd en in de hoofden van alle andere mensen.  

Ik geloof niet dat dieren een dergelijk concept kennen en planten al helemaal niet. 
Wereld komt dichterbij in leefwereld, in wereldse genoegens, in de verlokkingen en 
verleidingen van de wereld. Als we spreken over hemel en aarde bedoelen we 
eigenlijk de aarde als wereld en niet de aarde als plek waar we onze voetstappen op 
zetten zoals een boom wortelt in de aarde. Hemel en aarde roept een soort van 
tegenstelling aan het licht die dat verschil veronderstelt: de hemel is niet de aarde en 
de aarde is niet de hemel; maar het is wel de bedoeling in religieuze systemen dat de 
aarde steeds meer op de hemel moet gaan lijken. We hebben dus een idee in ons 



hoofd over de wereld waarin we vinden dat de hemel het einddoel zou moeten zijn - 
tenminste als we deze religieuze wens willen volgen. Want dat is religie: hemel en 
aarde bij elkaar proberen te brengen. Waarom? Omdat de aarde, onze wereld nog 
niet op de hemel lijkt, en de hemel is nastrevenswaardig omdat er op deze aarde 
teveel rampspoed heerst. Oorlogen woeden, mensen staan elkaar naar het leven en 
doen elkaar de gruwelijkste dingen aan. Er is honger, er zijn rampen, er is armoede, 
er is uitbuiting, de lijst is eindeloos en dat al een mensengeschiedenis lang. 

Van de aarde een hemel maken is een wens van velen. Alleen de weg daar naar toe 
is nog niet zo eenvoudig. Met geweld zal het niet lukken wat zelfbenoemde profeten 
ook mogen beweren. Geweld roept alleen tegengeweld op. De oorlog in Syrië krijgt 
misschien nog veel kwalijker gevolgen dan de oorlog in Irak en de tijd die daarna 
aanbrak. Poetin neemt wraak op het Westen door in naam Assad te steunen maar 
vooral door er voor te zorgen dat honderdduizenden vluchtelingen de kant van 
Europa op komen. Dat is geo-politiek: de vijand raken op een andere wijze waar hij 
niet van terug heeft omdat hij dan zijn eigen menselijke waardes moet opofferen als 
hij hier tegen in verweer komt. Bijvoorbeeld geen onderdak verlenen aan de 
vluchtelingen die asiel aanvragen in het Westen. Westerse landen raken verdeeld, 
Europa als politieke eenheid verzandt in onderling gekibbel en Rusland profiteert 
want kan daarna met elk land afzonderlijk verdragen afsluiten. Turkije zit er midden in 
en vormt niet alleen een buffer maar gooit zelf olie op het vuur door de confrontatie 
met Rusland aan te gaan op militair terrein. Vluchtelingen in de regio raken vermalen 
door de gewelddadige krachten. De Koerden, vanouds al verdeeld over vele landen 
trekken aan het kortste eind want zonder erkenning en zonder staat blijven zij de 
paria’s van de regio hoeveel mooie woorden ook vloeien.  

Maar dat is allemaal politiek en politiek beheerst onze wereld. Dat maakt meteen 
duidelijk dat wereld iets heel anders is dan aarde - misschien moeten we het zo 
uitdrukken: onze ideeën over de wereld en ons handelen dat daar uit voortvloeit 
bepaalt hoe de aarde er uit ziet en gaat zien. De wereldbeelden kleuren nu vaak de 
aarde met bloed, zoals het bloed van Abel dat over de akker stroomde nadat Kain 
hem had gedood. Een idee hebben over de wereld waarin jij de belangrijkste bent en 
de meest waardevolle is een oproep tot moord. Dan ben je een lawaaiige 
hoofdrolspeler. Maar weet, als je eenmaal bent aangewezen, staat de kist al voor je 
klaar en is je tijd langzaam aan het opraken op deze wereld. De hemel heeft volgens 
de dichter Juarroz deze boodschap aan ons mensen: zelfs de gevallen engelen 
maken openbaar dat het zo niet langer kan. De sneeuw wijst ons met onze neus op 
de ontelbare graven, de wereld als begraafplaats. Misschien kan as-woensdag 
helpen je hiervan bewust te worden: je bent as, stof, aarde, en niet meer dan dat. 
Toch de moeite van het overdenken waard als we weer eens wilde plannen maken 
om de wereld te veroveren.  

John Hacking 2016 Aswoensdag 

Goede voornemens: piramides helpen afbreken 



Het beeld van de piramide is vaak gebruikt om een vorm van besturen en van politiek 
te schetsen. Aan de top de heerser en daaronder de andere lagen waarop de 
heerschappij rust. In het Oude Egypte stond de farao aan de top, een soort van 
heerser die met goedkeuring van de goden regeerde en zelf ook een goddelijke 
status had. Vandaar dat hij na zijn dood een reusachtig grafmonument kreeg 
waaraan hij tijdens zijn leven al aan begon te werken. Beter gezegd, hij liet het voor 
zich ontwerpen en anderen werkten eraan.  

Onder de top stond in het Oude Egypte de priesterklasse en daaronder ambtenaren 
en helemaal onderaan de slaven die het harde werk moesten verrichten. Dit systeem 
bestaat al lang niet meer maar toch zijn er nog heersers die zich als een soort van 
farao gedragen en die heimelijk of openlijk verlangen naar een dergelijke status. 
Dictatoren zoals Idi Amin (1971-1979 Oeganda), Kolonel Qadhafi (1969-2011 Libië), 
Generaal Franco (1939-1979 Spanje), Adolf Hitler (1933-1945 Duitsland), Jozef 
Stalin (1922-1953 Sovjet Unie), Mao Zedong (1935-1976 China) en Kim jong-il 
(1994-2011 Noord Korea), om er maar een paar te noemen, waren een soort van 
moderne farao’s omdat zij hun regeringsvorm baseerden op 1 man aan de top, een 
leider, een allesbepalende en sturende factor. En zij beslisten over leven en dood 
van degenen die lager in de piramide stonden.  

Huidige leiders lukt het meestal niet meer om en public een dergelijk machtsvertoon 
ten toon te spreiden omdat de regeringsvormen dat meestal niet meer toestaan, 
uitzonderingen als Noord-Korea daargelaten. Maar het huidige Rusland, Turkije en in 
tal van andere staten streven staatshoofden of partijleiders zoals in China ernaar om 
meer en meer macht naar zich toe te trekken. Democratische instellingen worden 
langzaam minder invloedrijk gemaakt en kritische pers wordt de mond gesnoerd. De 
arabische lente die velen in vuur en vlam zetten, iets wat leek op een grote 
machtsverschuiving ten behoeve van het volk, heeft niet tot invloedrijke 
veranderingen geleid in de vooral arabische landen. De oude machthebbers zij niet 
echt verjaagd en als ze al weg zijn zoals Qadhafi is er anarchie voor in de plaats 
gekomen door groepen die elkaar te vuur en zwaard bestrijden.  

Het streven naar absolute macht is met het verdwijnen van de farao’s dus niet 
verdwenen en steekt nog hier en daar de kop op. Misschien zou je zelfs zo ver 
kunnen gaan om de meeste politieke machtssystemen te vergelijken met een soort 
van piramide. Alleen is de top dan afgevlakt en is daar een partij (ook vaak nog 
steeds met dictatoriale trekken) of een gekozen regering voor in de plaats gekomen. 
Dat laatste is dan vaker een regering die gekozen is door het volk en die 
ondersteund wordt door een volksvertegenwoordiging. Dat is al heel wat meer 
democratie, macht van het volk, hoe vaag deze term ook moge klinken en hoe 
onwaar hij in werkelijkheid ook is. Want het volk is een anonieme massa en 
anonieme massa’s oefenen in het algemeen geen macht uit. Er gaat wel een 
dreiging van uit, net zoals van een voetbalstadion dat ‘kolkt’ door de emoties van de 
supporters, maar echte macht heeft een ongeorganiseerde massa niet. Opstanden 
door grote groepen mensen doven meestal uit als een nachtkaars en als de massa 
niet gestuurd en niet aangestuurd wordt is ze blind en uiteindelijk krachteloos.  
Macht is aan personen en aan instituties of organen gebonden. En binnen die 
instituties dragen personen verantwoordelijkheid voor het uitoefenen van macht. Ook 
op kantoor of in een winkelafdeling kunnen potentiële kleine farao’s rondlopen en 
mensen die opeens bekleed worden met macht (de Duitse SA en SS in Nazi-



Duitsland zijn daar goede voorbeelden van) kunnen zich te buiten gaan aan 
wreedheid, willekeur en onmenselijkheid. Geef iemand een knuppel en de 
bevoegdheid om er mee te slaan en het zal gebeuren, zo vermoed ik.  

Er zijn maar weinigen die macht als instrument kunnen weerstaan en die niet in de 
verleiding komen om in een dictatoriale samenleving gebaseerd op onderdrukking en 
controle die macht ook uit te oefenen zoals het hun uitkomt. Dit is natuurlijk een heel 
negatief beeld en er zijn altijd uitzonderingen, ook in dictaturen, maar het zou geen 
dictatuur zijn als de macht van boven niet zou worden doorgegeven naar beneden 
om op alle niveaus zijn vernietigend werk te doen. De farao beslist over leven en 
dood, de dictator heeft die macht en de uitvoerende organen zijn het leger, de politie 
en de geheime dienst. En een heel bataljon van ambtenaren, de papieren tijgers, die 
alles in goede banen leiden tot en met de procesverslagen van de rechtbanken die 
de kritische burgers veroordelen en laten opsluiten of vermoorden.  

Als het beeld van de piramide een kern van waarheid bevat om politieke systemen 
en heersers-modellen te beschrijven dan betekent dat, dat in dit model de basis 
meestal heel breed is en dat velen op de die basis rusten. De top is smal en lager 
wordt het steeds breder. Als hier en daar een element uitvalt, een mens sterft, een 
slaaf wordt weggevaagd, heeft dat nauwelijks effect op de top, maar als de basis in 
grote getallen scheuren gaat vertonen trilt dat door naar boven als een soort van 
aardbeving. Grote volksopstanden, massabetogingen, ook in de middenlagen van de 
piramide blijven niet zonder repercussie voor de top. Syrië is een goed voorbeeld. 
Toen velen in de steden in opstand kwamen tegen hun ellendige en uitzichtloze 
situatie werden die opstanden hardhandig neergedrukt. In plaats van creatief naar 
oplossingen te zoeken, verbetering van leefomstandigheden, investeren in mensen 
in plaats van ze weg te vagen met brandstofbommen in de steden, ontstond zo een 
burgeroorlog waarvan we nog steeds de wrange vruchten plukken, het meest nog de 
eigen bevolking zelf. Dus als je een systeem tot wankelen wil brengen moet je aan 
de basis beginnen door grote delen van de massa te mobiliseren, of door essentiële 
delen in de piramide aan te pakken en weg te halen. Dan valt de boel als een 
pudding in elkaar. Maar dit is metaforisch spreken zoals bijna al het spreken als het 
over politiek gaat en demografische ontwikkelingen die bedreigende kunnen zijn voor 
de toekomst van een land, zoals een overschot aan werkeloze jonge mannen die 
naar de steden trekken en daar niets te doen hebben. Egypte, Irak, Iran, Afghanistan, 
heel veel Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen, en zelfs Europese landen met 
hoge jeugdwerkeloosheidscijfers (Spanje, Portugal, Griekenland, Italië) zijn 
voorbeelden hiervan. Eritrea kent de dienstplicht om die mannen in te lijven en die 
soldaten worden dan ingezet voor allerlei taken. Velen die dit niet willen, want ze 
weten niet wanneer ze weg mogen uit dit systeem, ontvluchten het land. Deze 
dictatoriale manier om mensen in te zetten zonder perspectief op vooruitgang, 
toekomst en een persoonlijk leven los van het leger, werkt natuurlijk niet. Maar als dit 
systeem, namelijk het opnemen van al die werkeloze mannen in een soort van leger, 
nu eens vreedzaam en op basis van vrijwilligheid zou worden opgezet met het oog 
op de opbouw van het land, vreedzaam, zonder militaire dril, zonder wapens en 
zonder oorlogsdoeleinden maar puur op basis van een goed verhaal waardoor ieder 
ook werkelijk vooruitgang zou ervaren, zou dat niet een soort van oplossing kunnen 
zijn? Een regering die dan eens niet investeert in wapenaankopen maar het geld 
besteedt voor een leger van mensen, een leger dat ingezet wordt om het land te 
dienen en dat als dragende kracht het individu dat meedoet alleen maar voordelen 



biedt zoals scholing, een perspectief op het leven en een relatie, een baan, een 
zinvolle besteding. In zulk leger kan men selecteren op talenten en mensen verder 
opleiden vanuit die talenten.  

Natuurlijk komt meteen de vraag boven, wie gaat dat betalen en is dat geld er wel? Ik 
vermoed van wel want de wapensystemen zijn inmiddels onbetaalbaar geworden 
zeker als er per dag miljoenen er door heen worden gejaagd in landen zoals Syrië en 
Jemen. Maar dat betekent ook dat zo’n land een goed verhaal moet hebben met 
geloofwaardige politici en geloofwaardige leiders. En daar ligt het echte probleem. 
De meeste would-be farao’s denken alleen aan hun eigen clan en zien het besturen 
van een land als de kortste weg naar rijkdom voor zichzelf en hun achterban. Alle 
mooie praatjes ten spijt gaat het hen alleen om henzelf en is het land melkkoe. Er is 
dus maar een oplossing voor deze farao’s: hun afzetting en met hun de corrupte 
achterban.Wie gaat dat doen? Alleen het volk kan dat doen waarover zij heersen. 
Alleen de heel slimme en tot opoffering bereide leiders binnen dit volk kunnen zoiets 
tot stand brengen zonder zelf weer in de voetsporen te treden van hun voorganger, 
hun afgezette farao. Bestaan die leiders? Ik vermoed van wel. Maar misschien weten 
ze het nog niet van zichzelf, misschien geloven ze nog niet genoeg in zichzelf en zijn 
ze nog te pessimistisch over hun kansen. Misschien is er nog teveel corrupte en te 
veel machtsmisbruik om hen heen. Daarom kunnen wij, die niet onder of in een 
dictatuur leven, ook een steentje bijdragen door de kritische mensen en de kritische 
massa te ondersteunen en niet doen alsof het een probleem is van de landen en de 
volken zelf, een ver van mijn bed show. De wereld is klein en wij dragen allen de 
gevolgen van welk conflict dan ook en van welke dictatuur dan ook. Tijd dus om te 
handelen, tijd dus om niet meer weg te kijken en na te denken over creatieve 
oplossingen. Ook wij zijn verantwoordelijk als het in de wereld beroerd gaat met 
mensen omdat wij dictaturen gedogen en er zelfs zaken mee doen omdat dat goed is 
voor onze economie. Ik noem dat bloedgeld. Iets anders is het niet. Als wij geen 
bloed aan onze handen willen zullen we moeten handelen, en daarvoor is veel 
wijsheid nodig en veel inzet om de complexe relaties te ontsleutelen en te leren om 
de goede mensen te steunen. 

John Hacking 2016 

Realiteit 

Ik zocht des nachts op mijn leger Hem dien mijn ziel liefheeft; ik zocht Hem, maar ik 
vond Hem niet (Statenvertaling Hooglied 3,1-3) 

Psalm 63,1-12 (Statenvertaling) 

Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. 

O God! Gij zijt mijn God! ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst naar U; mijn vlees 
verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water. 



Voorwaar, ik heb U in het heiligdom aanschouwd, ziende Uw sterkheid en Uw eer; 

Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zouden U prijzen. 

Alzo zou ik U loven in mijn leven; in Uw Naam zou ik mijn handen opheffen. 

Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden, en mijn mond zou 
roemen met vrolijk zingende lippen. 

Als ik Uwer gedenk op mijn legerstede, zo peins ik aan U in de nachtwaken. 

Want Gij zijt mij een hulp geweest; en in de schaduw Uwer vleugelen zal ik vrolijk 
zingen. 

Mijn ziel kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij. 

Maar dezen, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste 
plaatsen der aarde. 

Men zal hen storten door het geweld des zwaards; zij zullen de vossen ten deel 
worden. 

Maar de koning zal zich in God verblijden; een iegelijk, die bij Hem zweert, zal zich 
beroemen; want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. 

Realiteit; eigenlijk zijn we niet echt goed in staat om realiteit weer te geven. In 
woorden, de taal, lopen we als het ware achter de feiten aan. In beelden laten we wel 
ons perspectief zien maar dat wil niet zeggen dat het beeld een op een samenvalt 
met de realiteit. Realiteit die wij tonen, laten zien via woord en beeld is bemiddeld en 
deze bemiddeling vormt als het ware een tussenschot tussen wat zich voor onze 
ogen afspeelt en wat wij erover mededelen. Wij delen, wij geven weer wat we zien en 
ervaren maar in dit delen zit al een vertraging, het is achteraf, we komen voor het 
moment eigenlijk al weer te laat. Dat is een aspect van de menselijke ervaring, 
steeds te laat komen. Het is steeds achteraf. 

Maar het andere aspect bij het delen van ervaringen waardoor realiteit bemiddeld 
wordt is het perspectief. Steeds is het onze kijk, onze opvatting, onze receptie die 
een rol speelt en dat wil wil zeggen dat de waarheid hiervan een beperkte is. 
Waarheid dan in de zin van algemeen geldigheid voor iedereen en altijd en overal. 
Deze laatste claim is sowieso fragwürdig in mijn ogen omdat we mensen van de dag 
zijn en niet van de eeuwigheid. Hoe kan een mier claimen dat het bos waar hij in 
woont bestaat uit het deel waarin hij leeft en dat dat (voor hem) de enige 
werkelijkheid is? Wij mensen, verloren in deze kosmos zitten in hetzelfde schuitje. En 
dan heb ik het nog niet eens over de mogelijke ervaringen van meerdimensionaliteit 
die misschien ook in onze kosmos mogelijk zijn. 

Realiteit is ook in de film en de fotografie onmogelijk. Bij elke foto kun je je 
voorstellen dat er iemand achter de camera staat. Vliem Flusser heeft dat uitgebreid 
beschreven hoe de camera de realiteit dicteert en niet de fotograaf. Het apparaat 



structureert de mogelijkheden van weergave. De mens denkt dat hij als vrije 
kunstenaar hiermee kan spelen maar in feite is hij onderhorig aan zijn technische 
apparatuur. In de film idem dito. Als je je voorstelt dat bij elk filmbeeld een hele crew 
erom heen staat en dat de uiteindelijk montage in de studio plaatsvindt besef je dat 
geen enkel beeld eigenlijk realiteit bevat: het is een en al manipulatie en techniek. 
Toch vertellen de beelden een verhaal en dat verhaal is met betekenis geladen en 
die betekenis pakken wij als toeschouwer op en maken er ons eigen verhaal van. Zo 
zitten we gevangen in en web van betekenissen die met onze taal en onze beelden 
die wij vertalen in woorden weergegeven en gedeeld worden. Ze veranderen telkens 
en de realiteit ervan is nooit te pakken, niet vast te leggen. We kunnen alleen zeggen 
dat het proces plaatsvindt en dat het iets met ons doet.  

In de psalm boven en in het citaat uit Hooglied spreekt mij de tekst aan waar 
gesproken wordt over “op mijn leger”. Als ik vaker wakker lig moet ik aan deze 
passages denken dat je op je bed nadenkt over van alles en nog wat. De gedachten 
komen je aangewaaid en houden je bezig. Soms zijn dat vragen, soms indrukken, 
soms verlangens die je hebt en doelen die je stelt.  Soms problemen die moeten 
worden opgelost. Realiteit is hier dat het gebeurt maar dat zegt niets over de inhoud 
ervan. En nog minder hoe reëel dingen werkelijk zijn, want het kunnen ook een soort 
van dwanggedachten zijn, lucide nachtmerries. 

Ook in de debatten op tv en de optredens van politici op straat en bijeenkomsten 
speelt realiteit een rol maar niet in de uitspraken van de politici zelf. Zij beweren 
natuurlijk bij hoog en laag dat hun standpunt het enige ware is, zoals meneer Trump 
minachtend beweert als hij zijn tegenstanders als minderwaardig afschildert, maar 
dat zegt alles over de man zelf en niets over het realiteitsgehalte van zijn uitspraken. 
De keuze van hem om de campagne op een zeer grove en stuitende wijze te voeren 
is een vorm van strategie. Net zoals je een aantal filmbeelden monteert achteraf in 
de studio. Realiteit in de politiek is dus bij uitstek vaak leugenachtig. Wat de politicus 
te berde brengt is zijn perspectief en legt getuigenis af van zijn bedoelingen, zijn 
intenties. Bij Trump en bij Cruz proef ik een hang naar dictatuur, het opleggen van 
jouw visie op de bevolking en als de burgers hieraan geen gehoor willen geven 
worden ze afgeschreven en doen ze niet mee. Ook meneer Wilders in Nederland 
heeft die uitstraling en laat zich zo van zijn beste manipulatieve kant zien. Maar wie 
wind zaait zal storm oogsten. Varen op de onvrede en boosheid van de 
teleurgestelde burgers en hun een worst voorhouden alsof je de nieuwe messias 
bent die alle problemen zal oplossen (want zo werkt dit populisme) is een gevaarlijk 
spel omdat het velen kan meesleuren in de ondergang. Want niet consensus en 
wijze besluiten vloeien hieruit voort maar strijd en nog meer onvrede. Het ene geweld 
roept het andere op. Strijd tegenstrijd, oorlog tegengeweld. Een eindeloze spiraal de 
afgrond in.  

De boemerang is een mooie metafoor om deze vorm van realiteit, politiek ontwerpen 
op basis van het populisme, (het lijkt op de antwoorden uit het Fascisme) en de 
reactie daarop te beschrijven. Wie haat zaait, wie aansluit bij de boosheid en 
haatgevoelens van het potentiële kiezersvolk zal alleen maar meer haat oogsten, 
eindeloos. Haat-zaaiers vanuit de Jihadopvatting van bepaalde moslims en haat-



zaaiers vanuit rechts-extremistische groepen (sowieso alle extremistische groepen) 
zijn eigenlijk hetzelfde. Hun object of hun doel waartegen ze haat zaaien mag dan 
verschillen, het mechanisme is hetzelfde. Het gaat om een oorlog tegen een nader 
gedefinieerde vijand en die moet worden vernietigd en alle middelen zijn geoorloofd. 
Dat is in het kort waar het op neerkomt. Alle nuancering in deze is vergeefse moeite 
want argumenten en discussie werken hier niet. Dat is ook mooi te zien bij de 
Amerikaanse verkiezingen waar de partijen niet van kamp verwisselen want zij zijn 
heilig overtuigd van hun gelijk. Hoe racistisch en hypocriet Trump en Cruz zich ook 
uitlaten, ze blijven aanhang vinden binnen het christelijke kamp van behoudende en 
conservatieve christenen, alsof de messiaanse tijd binnen handbereik komt. 
Democratie en democratische processen worden zo misbruikt want als men eenmaal 
aan de macht komt wordt elke tegenspraak van tafel geveegd. Ik ben er niet 
optimistisch in en zeker niet vol vertrouwen dat partijen die haat zaaien via ons 
democratisch stelsel meer invloed krijgen. 42 virtuele zetels voor de PVV is 42 keer 
weggegooid belastinggeld voor onbekwame en kortzichtige mensen die alleen maar 
zand in de machine willen strooien en hun gelijk willen halen met simpele 
populistische oplossingen die niet zullen werken. Meneer Wilders als premier is de 
grootste domheid die het Nederlandse volk kan begaan, net zo waardeloos als 
meneer Trump als president. Hoeveel moeite gaat het daarna weer kosten om alle 
ellende die dan wordt aangericht weer goed te maken en te herstellen. Geen stijl is 
het om de democratie te gebruiken voor eigen doeleinden los van wat de kiezers 
willen. Geen stijl is het om op populistische wijze het volk te mobiliseren tegen 
besluitvorming die allang heeft plaatsgevonden op een heel ander niveau, alleen 
maar om je eigen gelijk te halen. Geen Stijl maakt zijn naam Geen Stijl volledig waar: 
een waardeloze stijl van handelen, die als een boemerang terug zal keren. 

Ook de boemerang is geen realiteit als zodanig maar het mechanisme zou wel eens 
realistischer kunnen zijn dan we voor lief willen hebben. Probeer het maar eens uit in 
je eigen leven: wat je gelooft, waar je voor staat en wat je onderneemt: wat krijg je 
terug, wat keert terug in je leven als resultaat hiervan? Als je de woorden van psalm 
63 mag geloven “mijn ziel kleeft U achteraan” is de steun van God het resultaat. 
Maar als de mens uit is op verwoesting zal hij zelf worden verwoest. Op hoop van 
zegen kun je dat uit proberen: God en zijn woord aan kleven, volgen, navolgen. Dat 
is heel wat anders dan hout gooien op het  vuur van de haat en de woede omdat je 
het zo slecht getroffen hebt. 

John Hacking 2016 

Zalige Tijd 

Voor mijn persoonlijke inspiratie als gelovige heb ik veel aan het denken en de 
woorden van Abraham Joshua Heschel (1907-1972). Hij is niet alleen een grote 
inspiratiebron maar hij is ook een voorbeeld hoe je met religieuze vraagstukken in 
onze tijd om kunt gaan en hoe de vertaling kunt maken naar ons eigen leven. Nou 
ben ik geen Jood, kom ik niet uit een Joodse kleine Oost-Europese gemeenschap, 



ook niet uit een liberale westerse gemeenschap, maar ben ik christen en Rooms-
katholiek, maar dat verhindert niet om open te staan voor de denkbeelden van deze 
inspirerende man. Want hij heeft mij persoonlijk iets te zeggen en ik laat me graag 
door hem gezeggen. Ik beschouw hem dus als een geestelijke autoriteit. In een 
studie waarin hij spreekt over de sabbat en het belang hiervan wordt hij docent in het 
huis van verwondering genoemd omdat hij spreekt over een leven aangepast aan de 
aanwezigheid van God, over een levend bewustzijn in elke ademtocht van de glorie 
en de macht en liefde van de Schepper. Dat vind ik een mooi doel om na te streven, 
een ideaal om na te leven, een leven in dienst van die bewustwording en het 
handelen dat daarbij past.  

Heschel noemt de tijd het hart van het bestaan. Niet de ruimte is het belangrijkste 
maar de tijd. In onze wereld van kennis en manipulatie versterken we onze invloed 
op en in de ruimte. Maar zo zegt Heschel, “meer bezitten betekent niet: meer te zijn. 
De macht die wij verkrijgen in de wereld van de ruimte, eindigt plotseling bij de 
grenslijn van de tijd.” De ruimte veroveren en controleren hoort bij ons leven, maar 
als we daarbij onze verlangens in het domein van de tijd verspelen wordt het 
gevaarlijk. Onze 24 uurs economie is daar een goed voorbeeld van. Als we alleen 
maar werken, alleen maar actief zijn, nooit tijd voor onszelf gaan we eraan ten 
gronde. Leven alsof er alleen maar ruimte bestaat en geen tijd, geen loze tijd, alle tijd 
gevuld met activiteit, leidt tot een vorm van ondergang. We worden gelijk aan de 
ruimte: uiteindelijk belanden we in de kist en hebben moeten constateren dat we niet 
hebben geleefd, niet echt hebben geleefd. Een echt leven kan niet zonder tijd en 
zonder niet-ingevulde tijd. Heschel zegt het zo: “Er is een domein van de tijd waar 
het doel niet is om te hebben maar om te zijn, niet om te bezitten maar om te geven, 
niet om te controleren maar om te delen, niet om te onderwerpen maar om mee te 
harmoniëren. Het leven ontspoort als de controle van de ruimte, het verkrijgen van 
ruimtelijke dingen, onze enige zorg wordt.”(p. 27) 

Heschel zegt dat niets nuttiger is dan macht, maar ook niets is angstaanjagender. 
Omdat de mens zich vaak afhankelijk maakt van dingen wordt hij zelf een 
gebruiksvoorwerp. Hij ondergaat het lot van datgene waar hij zijn tijd aan besteedt. 
Hij wordt ding onder de dingen, geleefd, en na gebruik achteloos weggegooid. Dat 
zien we in een maatschappij waar mensen niet meetellen als individu. Ze zijn alleen 
maar goed als productieslaaf en als consument. Ze besteden hun tijd aan productie 
van goederen en het consumeren van goederen. Maar waar blijven ze zelf? Is dat 
alles wat het leven interessant en boeiend, zinvol en waardevol maakt? Velen zijn 
daarom op zoek naar andere invullingen, naar verheven idealen die een bodem 
kunnen vormen onder hun bestaan. Religieus ingevuld (een religieuze staat), 
materieel ingevuld (rijkdom), of spiritueel (nieuwe lagen in je bestaan) een zoektocht 
starten in dit leven, het zijn allemaal pogingen die met tijd te maken hebben, met tijd 
vrijmaken voor. Maar als loze tijd, vrije tijd, lege tijd daarin niet meedoen, zal elke 
poging falen, loopt de mens in kwestie vast in zijn project.  

Voor Heschel is de sabbat en het onderhouden van de sabbat een lichtend voorbeeld 
voor tijd die omwille van zichzelf bestaat. En het is het vervullen van een religieus 
gebod, door God gegeven. Niet zozeer uit het luchtledige, maar eerst en vooral ten 



goede komend aan de mens  zelf en zijn zelf-verstaan. Het is een hulpmiddel, een 
teken, een manier van de tijd heiligen want het Jodendom, zo Heschel is een 
godsdienst van tijd gericht op de heiliging van de tijd. Heiligen betekent ook apart 
zetten, los van de dagen dat er gewerkt wordt, los van de dagen waarin vooral de 
ruimte veel tijd opeist. Tijdens de sabbat is de ruimte ingeperkt, beperkt opdat alle 
aandacht gaat naar datgene wat op dat moment belangrijk is: welzijn van geest en 
leden, het lichaam tot rust gekomen, de geest verdiept in de woorden van God, de 
maaltijd gevierd, het feest van een toekomende tijd, een tijd van verlossing, van de 
Messias, alvast een beetje voorgeproefd. Heschel noemt de sabbat een paleis in de 
tijd, een zalige tijd, zou ik zeggen. Hij gebruikt 93 pagina’s om deze sabbat te 
beschrijven en te ‘verheerlijken’ en geen enkele pagina is overbodig of doet er niet 
toe. In die zin betoont Heschel zich een ware rabbi die het woord Gods dicht bij het 
hart van mensen kan brengen. En hij houdt ons een spiegel voor: wat doen wij met 
onze tijd, hoeveel sabbat – tijd nemen wij in ons leven – hoeveel tijd besteden wij 
aan zalige tijd? Of blijven we maar altijd jakkeren? 

John Hacking 2016 

A.J. Heschel, De sabbat & Vernieuwing vanuit de traditie. Een Joodse visie, 
Amsterdam 2006 (Abraxas) 

BEHEERSINGSDENKEN 

ORILLAS 

¡CON QUÉ DELEITE sombra, cada noche, 
entramos en tu cueva 
- igual que en una muerte 
gustosa -, 
hartos de pensar, tristes, 
en lo que no podemos cada día! 

  - Los ojos esos que nos miran nuestros ojos 
más que otros ojos, 
que nuestros ojos miran más que a otros ojos 
- estas nostaljias encendidas, 
como carbones, del carino -, 
también se cierran en nosotros, 
casi como en su sombra-. 

  Silencio. Y quedan 
los cuerpos muertos, fardos negros, 
a lo largo del muelle abandonado, 
unidos sólo, bajo las estrellas, 



por su espantoso vencimiento. 

OEVERS 

Met welk genot, donker, glijden wij 
in jouw grot, nacht voor nacht 
- als in een welkome  
dood -,  
genoeg hebbend van droevige gedachten 
over datgene, wat wij niet kunnen, dag voor dag! 

- De ogen, die ons in de ogen kijken, 
meer als in andere ogen, 
ogen, in welke de onze meer kijken dan in andere 
(deze verlangens, vlammend 
als kolen, naar tederheid), 
ook zij sluiten zich nu in ons, 
bijna als in het eigen donker.- 

Stilte. Alleen 
de dode lichamen, zwarte balen, 
blijven op de verlaten 
kade liggen, verenigd, onder de sterren, 
enkel door het gruwen van hun nederlaag. 

J.R. Jiménez 

In een denken dat wil beheersen is ziekte vaak het begin van, maar zeker de dood 
een absoluut mislukken. De dood is als een oceaan die aanspoelt tegen het strand. 
Staande op het zand is het water donker en eindeloos. Maar onder je voeten is 
houvast want je leeft. Degene die je hebt verloren is voorgoed meegesleurd door de 
golven. Weg de diepte in. 
De dood van anderen, van geliefden, is niet je eigen dood. Die ken je (nog) niet en 
het is de vraag of je hem ooit zult leren kennen want je kennen, je kenvermogen 
stopt waarschijnlijk met het afsterven van je lichaam. 
Met ons denken is de dood niet te bevatten. De kademuur weet niets van de oceaan, 
behalve dat het water er tegen slaat, dat de stenen groen worden van de algen, dat 
de voegen als ze niet worden onderhouden langzaam uitslijten.  
De dood is een oceaan, een zee, die vanaf het land nauwelijks is te bevatten. Als je 
landdenker bent, filosoof, denker op het land, van het land, denk je meestal niet in 
oceanische termen, is het oceanisch gevoel een vreemde gewaarwording. In de 
literatuur die hierover geschreven is spreekt men ook wel over het begin van een 
mystieke ervaring omdat alle grenzen worden overschreden of opgeheven. De 
oceaan is onbegrensd. Alleen het land kent grenzen. De zee, de oceaan omgeeft het 
land en daardoor lijkt het alsof het water eindeloos is. De enige beperking is de aarde 



zelf: de aardschotsen drijven op een zee van water, vormen zo de continenten. Het 
water is de dragende kracht en bezit een zekere oneindigheid omdat de aarde rond 
is. 

Als landdenker denk je in compartimenten, in afdelingen, in begrenzingen. 
Hokjesgeest. Afgebakende territoriums, bewaakte grensovergangen, duidelijke 
onderscheidingen. Dat geeft houvast, een vorm van zekerheid dat het leven 
beheersbaar en stuurbaar is. Maar de dood onttrekt zich hieraan. Alle levende 
vormen kunnen wel in categorieën worden gevat, alle dingen kunnen ergens in 
worden ondergebracht, zelfs de tijd kan in blokjes worden weergegeven. Maar de 
dood is een niets, een onmogelijk iets. 
Beheersing, de illusie van sturing geeft een gevoel van trots, van bevrediging, 
zelfbevestiging, een je goed in je lijf en in je geest voelen. Ook dat is relationeel 
bepaald, want als je op een onbewoond eiland je leven slijt zullen veel vaardigheden 
nauwelijks interessant zijn want er is niemand om ze mee te delen of ze aan te laten 
zien. Als er geen relaties zijn wordt veel zinloos, overbodig, flauwekul, de moeite niet 
waard om je druk over te maken. 

Zelfbevestiging door het beheersen van vaardigheden, het lukken van acties en het 
in de hand houden van mechanismen geeft slechts een tijdelijk gevoel van 
bevrediging. Voortdurend jagen hierop maakt rusteloos als je niet ergens je basis, je 
rust, je diepgang vandaan haalt.  
Maar waarop kan je ik-gevoel, je zelfbewustzijn, je gevoel van zelfbevestiging dan 
rusten? Wat is de bodem onder je bestaan? Waar liggen je wortels waarmee je 
verankerd bent in de aarde zodat je bij hevige wind niet omwaait?  
Als je het enkel zoekt in beheersen, in macht willen hebben over omdat je anders 
onzeker bent, kom je er niet. Een zekere mate van overgave en van vertrouwen heb 
je nodig anders is het leven onleefbaar. Mensen om je heen op wie je kunt bouwen, 
een gevoel van eigenwaarde, waardevol zijn voor jezelf wat er ook gebeurt, is 
onontbeerlijk om het vol te houden. 

Zelfacceptatie is de koningsweg naar houvast en naar een gevoel van vrede. Dat is 
nog wat anders dan tevreden, hoewel het er wel op begint te lijken. Vrede hebben 
met jezelf, je mogelijkheden en onmogelijkheden, je kwaliteiten en je 
onhebbelijkheden. Zo ben je nu eenmaal, meer is er niet van te maken. Dat lijkt 
makkelijker dan het is, zeker in een maatschappij met hoog gespannen 
verwachtingen waarin je het idee hebt te moeten uitblinken, om op te vallen, om 
gekozen te worden, om mee te kunnen doen. Jij moet het verschil maken, dat idee, 
of illusie, kan je klem zetten in die verwachtingen, zeker als je pech hebt, als dingen 
tegen zitten, als het leven niet uitpakt wat je ervan verwacht. 
Maar dan nog, de landdenker is een beperkte denker omdat hij/zij in hokjes denkt. 
Het leven laat zich nu eenmaal niet in hokjes vangen en beschrijven is wat anders 
dan levend existeren. Beschrijvingen hobbelen achteraan en geven schijnzekerheid 
van houvast. Dat is ook de grote valkuil in elke wetenschap: de beschrijving is niet de 
werkelijkheid ondanks de illusies die worden gewekt door het idee van inzicht en 
kennis veroorzaakt door de beschrijvingen.  

We leven gevangen in betekenissen, in interpretaties. Heinrich Rombach schrijft in 
Strukturontologie: “Jede Struktur is eine Interpretation. Jede Interpretation enthält 
eine Fülle möglicher Interpretationen. Der Zusammenhang dieser ist selber wieder 



eine Interpretation. Prinzipiell ist jede Interpretation möglich. Es gibt nicht “Realität” in 
der Form, dass die Interpretation auf sie nur bezogen wäre.” (München 1988, p. 
339-340). 

De dood is een oceaan. Ook dat is interpretatie. Bron voor dichters en kunstenaars. 
Aanleiding voor stoere geesten om schepen te bouwen en de zeeën te bevaren, 
vreemde kusten te verkennen. Zo is onze beschaving pas echt begonnen. Door het 
land te verlaten, door de sprong in het diepe te wagen. Wat hebben we ontdekt? 
Nieuwe waterwegen, zeeën en vooral nieuw land. We hebben onszelf weer 
teruggevonden op een andere plek op aarde in een andere context. Maar uiteindelijk 
kwamen we weer aan land. Zonder land is het op zee niet uit te houden, zonder land 
geen overlevingskans op zee.  

Zo laat de oceaan, zo laat de zee ons zien dat ons leven gekluisterd is geraakt aan 
het land. Dat het land onze mogelijkheden vergroot en beperkt, verstrekt en inperkt. 
Van het land hebben we het beheersingsdenken geërfd, de drang tot manipulatie. In 
zee is er veel minder mogelijk want daarin ben je deel van het grote geheel, veel 
meer dan op het land. Op het land ben je als mens beweeglijk, niet zoals de plant 
aan een plaats gebonden. In zee ben je veel meer overgeleverd aan de elementen, 
de stroming, de temperatuur, de hoogte en de diepte. Op land maak je je eigen 
bouwels die de weergoden kunnen doorstaan. Op het land ontwikkel je eigen 
denksysteem, bedenk je de tijd waaraan je onderworpen bent en zet je de dood het 
liefst ver op afstand. In zee geldt geen tijd, de dood is er altijd al deel van, is deel van 
je existeren ook al zwem je vrolijk rond. In zee hoort de dood er net zo bij als het 
voedsel dat je verslindt. Op het land hebben wij een kunstmatige grens geschapen 
om de dood op afstand te houden. Het liefst willen we er niets van weten. Daarom 
hebben we de religies uitgevonden omdat die troost kunnen bieden tegen het 
onvermijdelijke.  

In zee zwemmen geen gelovigen, staan geen religieuze gebouwen, is er geen rite 
om de dood te bezweren. Macht en kracht zijn hier natuurgegevens, met je afkomst 
meegegeven of niet. Als haai ben je haai, als haring haring, schooldier. Meer is er 
niet, niet meer betekenis. Je bent je natuur, je leeft je natuur. Alles wat wij hierover 
nog meer kunnen zeggen is enkel interpretatie, gedachten vanuit het land gedacht. 
Op het land koesteren we dromen. Omdat we weet hebben van de realiteit van de 
dood zetten we ons des te meer in om de aarde niet te verabsoluteren. Daarom 
willen we naar de sterren, in raketten de kosmos verkennen, de aarde verlaten. 
Zetten we alles op alles om de dood te bestrijden, uit te stellen, naar de verste 
horizon te verbannen.  
Maar helaas, al ons trachten, al ons pogen, al ons streven, alle macht en kracht ten 
spijt, we staan nog steeds op het strand en aan onze voeten de oceaan, de zee, de 
dood. Onontwijkbaar. Laten we proberen ervan te leren zodat wij op het land 
menswaardig omgaan met elkaar en de dood niet onnodig dichterbij brengen waar hij 
eigenlijk niet thuishoort: in de relatie tussen mensen - als de oorlogen woeden. 

John Hacking 2015 

Blasfemie 



Christenen en Joden, Moslims, Boeddhisten en Hindoes - eigenlijk zijn ze allemaal 
aanhangers van hun godsdienst maar het Christendom of de Islam, het Jodendom, 
het Boeddhisme en het Hindoeisme, het zijn grove veralgemeniseringen die niet 
kloppen. Onder de christenen zijn er al katholieken, orthodoxen en protestanten als 
grove categorie aan te wijzen, onder de moslims de Sunnieten, Sufi’ s en Shi’ieten, 
en de andere religies kennen hun eigen groepen waar de gelovigen onder vallen. 
Kortom waar hebben we het over als we het over het christendom of de islam 
hebben? We praten dan eigenlijk over iets wat niet bestaat. Het gevaar is dat we 
daarmee mensen in een hoek plaatsen als we aan deze algemene begrippen ook 
nog een keer een rits van negatieve eigenschappen koppelen omdat een aantal 
aanhangers zich hebben misdragen. Zo zijn de extreme varianten van een manier 
van denken binnen een religie een voorbeeld van zulk gedrag dat overal afkeuring 
oproept. Aanslagen plegen in naam van een religie is blasfemie omdat degenen die 
aanzetten tot deze aanslagen en de degenen die ze uitvoeren (vaak ook nog eens 
gehersenspoelde kinderen) een daad plegen die ver buiten de strekking van de 
religieuze geboden gaat.  

Geen enkele religie, geen enkel heilig boek roept op om jezelf op te blazen temidden 
van een menigte onschuldigen. Geen enkele religie in de algemene zin van het 
woord koppelt aan de opvatting dat zij zelf het allerbelangrijkste zijn en het meest 
aanspraak kunnen maken op waarheid het gebod om dan maar alle 
andersdenkenden uit te roeien. Toch is dit wat op dit moment in de hoofden en via 
het handelen van moslimfundamentalisten - moslimpsychopaten is eigenlijk beter 
want er is niks fundamenteels aan - plaatsvindt. Moordenaars die zichzelf uitroepen 
tot hoeders en bewakers van de Islam en die dat met woord en daad, en vooral met 
moord en uitroeiing van slachtoffers duidelijk maken. Het scanderen van de naam 
van Allah bij elke gruweldaad, bij elk geweersalvo en bij elke onthoofding van 
machtelozen, krijgsgevangenen, ontvoerden en andere slachtoffers is een gotspe, 
blasfemie ten top! Het zijn in de woorden van de joodse filosoof Franz Rosenzweig 
hemeltirannen die hun visie op de hemel op aarde met grof geweld onderbouwen. De 
Islamitische staat is afgodendienst omdat niet de Koran, niet de geboden uit de 
Koran, maar de kortzichtige en uit hun context gerukte visie van de zelfbenoemde 
ayatollah’s en hun kornuiten centraal staat.  

Geen enkel vers uit de Koran, geen enkel citaat legitimeert het gruwelijke doden wat 
nu plaatsvindt. Of deze groep nu Al Qaeda, Boko Haram of IS heet - aan de daden 
kent men de ware aard die er een van afvalligheid en van radicaal losgeslagen zijn 
is. Avonturiers, jongeren uit West-Europa die zich aangetrokken voelen tot deze 
ideologie van de fanatieke Islam in de gedaante van IS dromen misschien over een 
heilstaat maar het is een werkelijkheid die gegrondvest is op bloed van onschuldigen. 
Dat heeft geen bestand hoe hard er ook wordt geschreeuwd en hoeveel aanslagen 
er worden gepleegd. In mijn ogen blijft het blasfemie in optima forma. Een boek, de 
interpretatie van een vers kan en mag nooit leiden tot de bloedbaden die nu in naam 
van Allah worden aangericht. Wie dat niet in de gaten heeft of wie het goedpraat 
heeft van de zin van het geloof,de invulling van een religie met het oog op de 
toekomst en op een zinvol bestaan niets begrepen. Er is geen paradijs dat wacht als 
beloning voor gruwelijkheden, er is geen paradijs voor zelfbenoemde martelaren die 
in terreur het leven verliezen. Terroristen heten zo omdat ze van terreur leven. Dat is 



hun bron van inspiratie, hun voeding. Ik dacht toch niet dat Allah al deze terreur van 
harte zal begroeten.  

John Hacking 2015 

Boemerang 

Veel ouders in Nederland hebben geen fatsoenlijke opvoeding gehad en hun 
kinderen krijgen die ook niet. Waarom dat zo is en hoe ik dat kan bewijzen? Heel 
simpel, kijk maar naar het afval langs de wegen. We noemen het zwerfafval maar er 
zwerft niks, het is geen zwerfafval maar gemakzucht-afval en het-zal-me-worst-
wezen-afval! Dat spreekt uit de hoeveelheid die dagelijks uit auto’s, van fietsen en 
brommers en door wandelaars wordt weggegooid in het bos, in de berm, in het 
slootje naast de weg. Veel komt in zee terecht via de natuurlijke loop van het water. 
Bergen plastic en ander afval zijn niet meer te overzien. De kusten in Noorwegen zijn 
ervan vergeven. Op zee drijven hele eilanden van afval die door de stroming bij 
elkaar worden gehouden.  

Maar het afval heeft geen eeuwig leven. Het vervalt. Zon en water doen hun werk en 
plastic vervalt in minuscule deeltjes. Er schijnt nog nauwelijks een grotere vis of 
vogel te zijn die niet op de een of andere wijze plastic deeltjes in zijn maag binnen 
krijgt en dit al jaren. Wij eten de vis en vragen ons dan af waarom wij bepaalde 
vormen van kanker krijgen. Natuurlijk is nog niks bewezen, nog niks 
wetenschappelijk echt vastgesteld, want dat komt de producenten van al die 
consumptiegoederen niet goed uit. En onderzoek vergt jaren en wie wil er nou 
meedoen aan een onderzoek om te kijken of hij of zij kanker krijgt door het eten van 
vis? Dat is dan net alsof je je eigen doodvonnis aan het tekenen bent.  
Maar het zal niet lang meer duren voordat de effecten ook in het menselijk lichaam 
echt zichtbaar worden en dan is het te laat want de afvalstoffen hebben zich dan al 
genesteld in onze cellen. Nou pleiten producenten van plastic voor opheffing van de 
statiegeldregeling. Dat zou te duur en te omslachtig zijn. Ik zou eerder het tegenover 
gesteld willen bepleiten: statiegeld op alle plastic flessen die voor consumptie zijn 
bestemd, alle plastic containers en jerrycans en ook op alle blik waar drank in wordt 
verpakt. Liefst minimaal een euro per verpakking. Dan zal heel veel teruggewonnen 
worden en veel minder langs de weg worden gegooid. Elk flesje een euro tikt 
behoorlijk aan. Er is geen argument te bedenken waarom we dit niet zouden moeten 
doen want uiteindelijk keert het weggesmeten plastic terug in ons leven als een 
boemerang. 

John Hacking 2015 

Denken van morgen 

“Anticiperen in plaats van ons verzetten tegen de veranderingen in de wereld”, dat is 
de grote uitdaging voor ons de komende jaren. Dat geldt voor Nederland en ook voor 
de andere landen in Europa en in de rest van de wereld. Vooral het westelijk deel 
van Europa loopt gevaar om achter de feiten aan te lopen. Nationalisme, populisme, 



verzet tegen Europese samenwerking vormen net zoveel hindernissen die de burger 
oogkleppen opzetten voor de toekomst en voor de omgeving, namelijk de andere 
continenten met hun eigen culturen en geschiedenis. In het programma Tegenlicht 
kwam dit afgelopen zondag duidelijk naar voren: 
“Volgens de Britse historicus Peter Frankopan, schrijver van de wereldwijde 
bestseller ‘De Zijderoutes’, heeft het Westen zich op die manier volledig vervreemd 
van de rest van de wereld. Het oude Europa is in verval en de economische 
voorspoed in Azië, Afrika en Zuid-Amerika gaat aan onze neus voorbij. We hebben 
geen vrienden meer oostelijk van Venetië, zegt Frankopan. Het machtscentrum 
verschuift langs de lijnen van de nieuwe zijderoute, van west naar oost. Hoe zullen 
wij ons aan die nieuwe wereldorde moeten aanpassen?” bron: http://www.vpro.nl/
programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2016-2017/De-nieuwe-zijderoute.html) 

Grote lijnen zijn belangrijk als we naar de geschiedenis kijken. De korte termijn 
versluiert de blik en maakt ons kortzichtig. Egoïsme dat opeens weer hip is, nu een 
narcistische president het voor het zeggen heeft in bijvoorbeeld de VS, veroorzaakt 
een blindheid die ons duur kan komen te staan. Peter Frankopan laat zien dat veel 
landen in de wereld merken dat West-Europa zwak is en dat men zich afvraagt wat 
ons continent nu eigenlijk bijdraagt aan het welzijn van de wereld en de mensen ter 
plekke. We hebben het idee dat wij de wereld iets goeds brengen maar in 
werkelijkheid valt dat vies tegen. We hebben geen idee wat anderen denken en hoe 
zij hun leven leiden. De westerse Europese bril is donkerder dan een zonnebril: alles 
wordt gefilterd vanuit ons eigen perspectief. Dat is dus een vorm van domheid en van 
geestelijke beperktheid. Populistische partijen zijn in die zin een gevaar voor de 
toekomst van ons land en ons continent. “We staan erbij en wij kijken ernaar” en we 
ondernemen niks, we wachten af en geloven in de mooie verkiezingsbeloften van 
politici die niet toegerust zijn voor hun taak. Ze zijn niet toegerust omdat ze geen idee 
hebben wat de toekomst zal gaan brengen. Ze houden zich bezig met de korte 
termijn, hun eigen verkiezingen, hun plek in de kamer of de regering en dat is het 
dan! 

Wij zijn vanuit Europa teveel bezig met navelstaren. De neergang is aangebroken. 
Andere landen in de wereld gaan het overnemen of hebben het al overgenomen. 
China voorop. India volgt. Andere landen worden rijk en rijker. De economische 
invloed van West Europa neemt af en de landen rond de Stille Oceaan gaan de 
toekomst bepalen. Dat is al jaren bekend. Maar West Europa blijft zich terugtrekken 
binnen fort Europa. Bouwt alleen maar muren. Stuurt geld naar allerlei ongure 
sujetten om vluchtelingen binnen hun landsgrenzen vast te houden. Draagt zo bij aan 
de mensenhandel en de mensonterende omstandigheden waarin vluchtelingen 
terecht komen.  

Hoeveel studenten stuurt Europa naar de rest van de wereld, vraagt Frankopan zich 
af. Ook om te ervaren en te leren in die landen hoe het daar is? Zij zijn de 
bestuurders in de toekomst. Hoevelen uit die andere landen komen deze kant uit om 
hier te studeren? Vanuit China, India, Rusland, en al de landen uit Afrika. De 
verhouding is scheef. De relaties voor de toekomst worden mede daardoor bepaald. 
Kortzichtigheid kan worden tegengegaan omdat mensen uit ervaring weten wat er 
aan de andere kant van de wereld gebeurt.  
Politici roepen nu in Nederland op basis van prognoses mbt de groei van de 
bevolking, dat binnenkort iedereen uit Afrika naar Europa wil om te profiteren van 



onze rijkdom. Maar als wij, zoals Frankopan stelt, armer en armer worden, minder 
belangrijk in de wereld, wat zouden ze dan nog hier moeten komen doen? Als de 
bevolking groeit in Afrika de komende decennia, ondanks de de droogte, de oorlogen 
en de onderdrukking, dan betekent dit dat Afrikaanse landen rijker en voortvarender 
worden.  Dus als de welvaart daar groeit, wat zouden ze dan nog in het Westen 
moeten komen doen, als wij toch geen echte kansen bieden om vooruit te komen? 
Schoonmaakwerkzaamheden, laag betaalde baantjes leveren geen toekomst op. Dat 
is hoogstens ter overbrugging. En alleen maar interessant als het in je eigen land 
nog veel slechter gaat. Maar de economische macht is aan het verschuiven en China 
investeert. China investeert niet alleen in Europa en de VS, het koopt niet alleen 
grote bedrijven in het rijke Westen, (ook al een teken van macht en van het 
langzame verval van Europa) maar het draagt ook zorg voor een nieuwe 
infrastructuur in veel Afrikaanse landen. Afrika is booming! Misschien nog niet op de 
korte termijn, maar zeker op de middellange termijn. En energie is er genoeg: geen 
fossiele brandstof nodig met al die zon. Water zal eerder een probleem blijven maar 
ook hier is een mouw aan te passen want als de zon niks kost kan veel energie 
worden ingezet om zeewater om te zetten in zoet water.  

Het populisme heeft vanuit dit perspectief geen enkele poot om op te staan. Het is 
kortzichtig en het is dom egoïstisch bezig. Net zoals ze vlak voor de uitvinding van de 
auto in Londen nog dachten dat de stad helemaal onder de paardestront zou komen 
te liggen, metershoog. Toen werd de auto uitgevonden. Probleem opgelost. Predictie 
ongeldig. Prognose flauwekul! 
Langs de (reeds oude) historische lijnen van de energievoorziening zal ook de 
toekomst gestalte krijgen. Maar wel volgens nieuwe sporen gevolgd door mensen die 
geen boodschap meer hebben aan ouderwetse denkbeelden. Olie, gas en steenkool, 
product van een eeuwenoude ontwikkeling, verhogen alleen maar de CO2 uitstoot 
met als gevolg opwarming van de aarde en daardoor een verandering van het 
klimaat. Maar durven wij het nu al aan in Europa aan om de fossiele brandstoffen 
voorgoed vaarwel te zeggen?  

Europa stond en staat aan de bron van veel conflicten in het bijvoorbeeld het Midden 
Oosten en in Afrika. Europa heeft er tot nu toe niet van geleerd en wil er schijnbaar 
niets van leren. Wat we nu in veel Islamitische landen zien als effect van een (nieuw/
oud) denken over Europa is mede veroorzaakt door onze opstelling. Islamitisch 
terrorisme is een antwoord op Westers en Europees machtsdenken. De val van Irak 
heeft een machtsvacuüm veroorzaakt waar IS dankbaar is ingesprongen en wij doen 
vanuit het Westen alsof het ons allemaal maar overkomt. Geen woord over de 
decennialange steun aan al die ongure types die onze Westerse belangen moesten 
beschermen in de economie en de energievoorziening.  

De opkomst van (olieland) dictaturen zijn een rechtstreeks gevolg van Europees 
denken en handelen. Omwille van energie, olie, gas werden en worden dictators de 
hand boven het hoofd gehouden en worden er wapens op grote schaal verhandeld 
waarmee de bevolking wordt onderdrukt, inclusief buurlanden die een andere koers 
willen varen zoals Jemen op dit moment moet ondervinden door buurland Saoedie 
Arabië. Frankopan stelt dat we vanuit Europa geen oog hebben voor het grote 
plaatje, we benaderen elk land apart vanuit ons eigen stukje perceptie. We kijken niet 
vooruit en we denken te veel aan ons eigen belang. De rekening zal hoog zijn. We 
hebben onszelf als het ware al buiten de geschiedenis geplaatst door onze dubbele 



moraal: het een zeggen en het andere doen. Mensenrechten en christendom willen 
verspreiden en rücksichtlos andere landen uitbuiten zoals dat in het koloniale tijdperk 
dagelijkse realiteit was. In Afrika dragen de landen daar nog steeds de gevolgen van, 
het koloniale verleden leeft voort in tal van ontwikkelingen en in het denken van 
mensen. Democratie is in veel landen een farce, heersers willen tot aan het graf 
blijven regeren. 

Het BNP is de laatste 30 jaar ontzettend gestegen in veel van de voormalige derde 
wereldlanden. China is het beste voorbeeld. Frankopan signaleert dit en stelt dat wij 
ons niet moeten blijven ingraven. Dat werkt niet. Veel welvaart is de andere kant op 
gegaan en de economie groeit, maar Europa wacht af en stopt te weinig energie in 
de toekomst. Een klassiek teken dat wij in Europa in verval aan het raken zijn, is 
volgens Frankopan het feit dat mensen uit de onderklasse in de zogenaamde derde 
wereld eerder kans maken om te stijgen op de maatschappelijke ladder dan de 
mensen in Europa. In Europa wordt de afstand tussen rijk en arm alleen maar groter. 
We zijn bezig met de buitenkant, de berichten in de media, de genoegens van de 
maatschappij en willen ons niet teveel bezig houden met de echt grote problemen. 
Als het mij maar goed gaat, de rest kan stikken. Die boodschap wordt nu met alle 
kracht uitgedragen door de onbenul die nu in het Witte Huis het voor het zeggen 
heeft, bijgestaan door aasgieren, zogenaamde adviseurs die de ondergang willen 
van het democratische en rechtstatelijke systeem. Een gevecht van allen tegen allen! 
Mooie toekomst. En de Amerikaanse conservatieve christelijke groeperingen staan 
erbij te juichen. Heel veel geleerd van het evangelie moet ik zeggen. 

Peter Frankopan stelt dat een koning van Zhao (Noordwest China) al in 300 voor 
Christus schrijft dat je het heden niet moet willen begrijpen met het denken van 
gisteren, maar met het denken van vandaag. Het denken van morgen moet de 
voorwaarde vormen voor de toekomst die gaat aanbreken. Maar wat is het denken 
van morgen (of het denken van vandaag) - waar moet het aan voldoen en wat komt 
er op af?  
Ik vermoed dat dit denken eerlijk en open moet zijn, met open vizier kijken naar wat 
om ons heen staat te gebeuren en wat er met mensen en ontwikkelingen aan de 
hand is. Geen alternatieve feiten, want dat soort alternatieven verhullen alleen maar 
het eigen machtsstreven, de absolute honger naar macht en alleenheerschappij. De 
wereld is globaal, het klimaat is globaal, de internationale banksystemen werken 
globaal want de geldstromen zijn globaal, de digitale wereld is globaal en ook de 
misdaad opereert globaal. In die zin zijn de criminelen veel landen een kilometer of 
honderd vooruit. Dus denken dat je problemen nationaal kunt en moet oplossen en 
alleen op dit niveau is van een uiterste domheid en kortzichtigheid. Europa is 
langzaam een continent dat slechts in de marge nog mee mag doen als wij zo door 
gaan en een land apart, zoals een aantal politici dit hardnekkig voorstaan, los van 
alle anderen, is een quantité négligeable. Dat is de tragiek van kortzichtigheid. 
Denken dat je de wereld in je zak hebt. Denken dat je weet hoe het zit terwijl je 
historisch en maatschappelijk gezien een volslagen onbenul bent. 

Denken voor de toekomst blijft niet stil staan bij het eigenbelang, bij de korte termijn, 
bij wat er in mijn straatje gebeurt. Denken voor de toekomst is op de hoogte van alle 
toekomstige problemen: de nieuwe digitale wereld die is aangebroken, de nieuwe 
uitdagingen en nieuwe gevaren ervan. Als Google en Facebook nu werken aan 
methodes hoe op websites voorkomen kan worden dat mensen zich te buiten gaan 



aan scheldpartijen, zal deze techniek ook heel snel worden ingezet om andere 
onwelgevoeglijke uitingen te smoren. Denk aan Turkije waar oppositie gelijk staat 
een terrorisme of de verdenking ervan, net zoals in broederland Rusland. Makkelijk 
z’on instrument om het volk monddood te maken. De vrijheid van meningsuiting en 
de handhaving ervan kan niet ver genoeg gaan in dit licht.  

Denken voor de toekomst denkt niet alleen vanuit economisch perspectief. Ook 
cultuur en geschiedenis zijn bepalend, de opvoeding van de burgers vanuit een 
breed en medemenselijk perspectief. Kunst en cultuur vormen de mens, zoals in het 
Oude China de ambtenaren ook vaak dichters waren, literaten, filosofen. Techniek is 
belangrijk maar draagt ook het gevaar van eenzijdigheid in zich als men niet buiten 
de eigen kaders leert kijken en denken. Inperken van onze wetenschap, om wat voor 
reden dan ook, niet of te weinig investeren in onderwijs en onderzoek, het zal onze 
toekomst geen goed doen. De uitdagingen liggen voor onze voeten, wij hoeven ze 
alleen maar aan te gaan. Kortzichtigheid, eigenbelang, egoïsme, intolerantie, 'closed-
mind'-gedrag zal ons de das omdoen en dan hebben we het aan onszelf te danken. 
Dus waarop nog wachten? 

John Hacking 2017 

Een hoop 

De roep om meer democratie klinkt zo nu en dan. Het is vooral de roep om gehoord 
te worden. Of beter om een adeqaat antwoord te krijgen op dat wat men nodig heeft 
en wat nu nog ontbreekt. Dat kan van alles zijn. Een woning, een baan, een 
inkomen, kansen en uiteindelijk een gelukkig leven. Gehoord willen worden. Daar 
gaat het om. De onmacht is soms groot omdat de kreten van woede en 
machteloosheid, die vaak het gevolg zijn van frustratie, niet meer om te zetten zijn in 
‘iets’ anders, iets ‘constructiefs’. Bijvoorbeeld zelf aan de slag gaan om een oplossing 
voor je problemen te vinden. Maar vaak zie je dat de oorzaak vooral buiten zichzelf 
wordt gezocht. En dat op een absolute manier. Het probleem ligt dan niet bij jezelf 
(ook niet voor een deel) maar helemaal bij de ander, in de maatschappij, in de 
politiek, in de onrechtvaardige verdeling van inkomens, van bezit. Kortom jij staat 
daar buiten. Jij bent alleen maar slachtoffer. Je staat in de kou en dat voelt niet goed 
en daarom wil je gehoord worden. Ieder mens wil natuurlijk gehoord worden en 
gezien,maar je hebt zelf ook verantwoordelijkheid.  
Wat is daarin je eigen aandeel? Moet het allemaal van buiten komen, rechtstreeks uit 
de hemel: de oplossing voor je problemen? Mag je zelf op de bank blijven zitten en je 
tijd invullen met programma’s op tv, kortom aan de zijlijn van de maatschappij? Ik 
geloof niet dat dit werkt. 

“We komen niks tekort maar we stemmen wel op de PVV want we willen ook een 
keer graag winnen”, zo luidde een citaat uit de krant, met het oog op de komende 
verkiezingen. Een artikel over hoger opgeleiden die ook op de PVV stemmen en niet 
alleen de laagopgeleiden. ‘Messias Wilders’ heeft het antwoord, kent de weg en weet 
hoe de toekomst gestalte moet worden gegeven. Hij geeft de mensen hoop. Maar 
hoop waarop? Op een moslimvrij land? Een land achter muren en prikkeldraad? Een 
land los en weg uit Europa alsof we even de grenzen kunnen doorknippen. Een 



terugkeer van de gulden, oh wat zijn we dan gelukkig. Een land zonder vluchtelingen, 
zonder ongewenste ‘elementen’ die ons zuur verdiende geld afpakken? Deze vorm 
van populisme is het verspreiden van valse hoop. Wat ik nog erger vind: het is een 
aaneenschakeling van leugens! Het is niet alleen onchristelijk het is vooral 
inhumaan. Want hele groeperingen mensen worden weggezet als ongewenste 
vreemdeling en daarmee als vijand. Buur en vreemdeling/vijand zijn vanouds 
begrippen die in het collectieve bewustzijn van de mens bij elkaar horen: je buren (de 
buurlanden), de vreemden, je vijanden - daarvoor moet je uitkijken. Dat soort 
gevoelens. En ze zijn al eeuwnehoud. Kijk naar de langjarige animositeit tussen 
bijvoorbeeld Frankrijk en omringende anders-(vooral Duits)-talige landen. In de 
middeleeuwen had je geluk als je het overleefde, wanneer je door een dorp kwam als 
vreemde; de vijandigheid van de bewoners kon je zomaar het leven kosten. We 
leven in nu een globale wereld, en we komen hoe dan ook in contact met elkaar. 
Maar het omgekeerde van belangstelling hebben voor elkaar zien we gebeuren. Veel 
mensen trekken zich terug op hun eigen eiland, hun eigen dorp, huis, stad, land. 
Verkokering is het resultaat en vijandigheid tegen alles wat van buiten komt. De 
populisten spinnen er garen bij.  

 Epidemie van misantropie 

De Duitse filosoof Peter Sloterdijk formuleert dat zo: “De naïeve aanname van een 
potentiële openheid van allen voor allen wordt door de globalisering ad absurdum 
gevoerd. Integendeel, hoe meer de wereld in een netwerk verandert, hoe duidelijker 
de onvermijdelijke eindigheid van de belangstelling van mensen voor mensen wordt - 
er treedt alleen een morele accentverschuiving op, en wel in de richting van een 
steeds toenemende belastbaarheid ondanks verhevigende stress.  
Men moet er niet raar van opkijken als blijkt hoe meer de wereld in een netwerk 
gevangen raakt, hoe meer de symptomen van misantropie in aantal zullen groeien.  
Als mensenvrees een natuurlijk antwoord is op onwelkom nabuurschap,  dan kan 
men op grond van de gedwongen nabuurschap-op-afstand van de meerderheid met 
de meerderheid een ongekende epidemie van misantropie voorspellen.  
Dat zal alleen degenen verbazen die vergeten zijn dat de uitdrukking ‘buur’ en ‘vijand’ 
van oudsher nagenoeg synoniem waren. Tegen deze achtergrond krijgen begrippen 
als ‘beschaving’ en ‘wereldburgerschap’ een andere betekenis: ze verwijzen voortaan 
naar de  horizon van misantropie onderdrukkende maatregelen.”  1

Een epidemie van misantropie, van wantrouwen en pessimisme, daar varen veel 
populisten wel bij en ze laten geen kans liggen om de maatschappij af te schilderen 
als een schip op weg naar de ondergang, als het zo door gaat. Zij alleen weten de 
juiste koers en hebben het inzicht hoe het wel kan, hoe het rijk van geluk binnen 
handbereik komt. Om hun eigen woorden kracht bij te zetten vervallen ze in 
apocalyptische beelden, een soort van ondergangsstemming, zoals meneer Trump 
tijdens zijn campagne voor de presidentsverkiezing liet zien. Hoe zwarter de situatie 
hoe helderder het licht dat deze nieuwe messiasen brengen. Maar het is een 
dwaallicht. Tonen, klanken uit de fluit van de rattenvanger van Hamelen. Deze 
populisten blaken van zelfvertrouwen, ze ruiken winst, ze ruiken invloed en vooral ze 
ruiken dat ze binnenkort op de troon van de macht en de rijkdom plaats mogen gaan 
nemen. Kijk naar Hongarije, en het nepotisme aldaar. Dan komen deze narcisten 
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helemaal tot hun recht want dan draait alles om hen. Het land, de problemen van het 
volk, het zijn slechts aanleidingen, voetnoten in hun streven naar regeringsmacht. Als 
nieuwe leider hebben ze in hun zelfverheerlijking de top bereikt.  

Maar zal het beter gaan met hen die op deze machtswellustelingen gaan stemmen? 
Ik dacht van niet. Wie liegt, kun je niet vertrouwen en wie liegt om de situaties te 
verdonkermanen, die van nature complex en ingewikkeld zijn, alsof het lijkt dat 
simpele oplossingen gaan werken, is een demagoog en een tyran in notendop. De 
PVV laat het al zien: er is maar een baas. Daarvan hangt alles af. Die baas wil zeker 
niet tot verantwoording worden geroepen, hij wil de held blijven spelen die de 
vrijheid, vooral die van hemzelf, verdedigt. Maar hij wil niet uitleggen en laten zien 
wat hij allemaal voor het land heeft gedaan. Wat is zijn bijdrage geweest aan de 
samenleving in die 15 jaar politiek spel? 15 jaar lang je afzetten tegen een 
‘nepparlement’ maar wel 15 jaar op het pluche ervan vertoeven op kosten van de 
belastingbetaler; (inclusief de beveiliging omdat meneer denkt te moeten kunnen 
roepen wat hij wil.)  
Is hij een goed voorbeeld voor de mensen die meer democratie willen - mensen die 
gehoord willen worden. Vergeet het maar. Het wordt geen snars beter met dergelijke 
‘plofpolitici’. Typisch is ook, en daardoor tekenen ze zichzelf, leggen ze getuigenis af 
van hun ware aarde,  dat al hun eerbied uitgaat naar sterke mannen: ‘halbstarken’ 
zoals meneer Trump, (altijd boos en verongelijkt - een grote puber) of meneer Poetin, 
die het nodig heeft om halfnaakt op een paard te zitten en zich ze te laten afbeelden. 
Wat we in feite zien is een nieuwe tsaar in een modern jasje, inclusief paleizen en 
entourage,inclusief intolerantie ten aanzien van de pers en de kritische oppositie (tot 
en met moord).  
Nederlandse politici die dergelijke ‘leiders’ bewonderen beschouw ik ook als 
potentiële dictators, geen haar beter en als ze ook nog (als rechts-radicalen) worden 
ondersteund vanuit Moskou zijn het in mijn ogen niet meer dan landverraders. Ze zijn 
de ‘trollen’ die handig worden ingezet in een spel van verdelen en heersen, om zo 
Europa als politieke mogendheid machteloos te maken. 

Ein Flüchtling 

am punkt wo unsere kartographen die grenzlinien 
dreier länder schnitten ragt eine klippe auf - unter ihrem fuss 
la ein frisches grab - eine schicht sand 
von felsplatten bedeckt ・daneben die plastiksohle eines schuhs 
eine reisetasche ohne jegliches gewand 
vertrockneterthunfisch in zwei aufgehackten konservendosen 
vielleicht wurde er krank zurückgelassen 
oder vom lastwagen gestosse 
er hatte die lake gerunken ・im schatten gesessen 
der handbreit von der wand fiel 
keine kraft mehr um zu hassen 
dünenkämme gleissend ・unerträglich weiss 
der himmel nun vor einem ziel 
das kaum je mehr war als die aussicht auf anderes als almosen 
in der tasche gesicht und name auf einem ausweis 
aus eritrea - vormals italienisch abessinien - 



und eine telefonnummer in mannheim ・er wurde 17 jahre alt 
das leben ein ruder ・ein leckgeschlagener nachen 
inmitten einer verlandeten see 
der wind murmelnd in so vielen unverständlichen sprachen 
die zunge geschwollen ・ihm brennendkalt 
vor diesem alles nun vereinnahmenden vergessen 
staub auf den wimpern ・die sonne in den weiten unserer lee 

gilf kebir 12 II 10  2

Raoul Schrott 

In de politieke verwikkelingen en in de aanstaande verkiezingen is het thema van de 
rijkdom en de armoede, de vluchtelingen en de asielzoekers urgent. Dat is het al 
lang. Het speelt nu een nog grotere rol bij de verkiezingen. Maar wat ik verbijsterend 
vind is dat de vluchteling niet meer als mens wordt beschouwd. We zijn grofweg 
gesproken onze humane en christelijke instelling grotendeels kwijtgeraakt, als we 
niks fundamenteels ondernemen om de sterven van duizenden op zee door te laten 
gaan. Het enige wat we tot nu toe als Europa hebben kunnen bedenken zijn hekken 
en muren. En afspraken met de Turken, met dictator Erdogan. Investeren in landen 
waar vluchtelingen worden opgevangen zoals Jordanië en Libanon bijvoorbeeld, is 
een echte optie. Maar het gebeurt niet of veel te weinig. En waarom niet investeren 
in tal van Afrikaanse landen, zodat mensen het niet nodig hebben om hier hun heil te 
zoeken? Als het ook en vooral een kwestie van economie is, laat die economie dan 
werken. Geld is er genoeg op in de wereld. Als honderden miljaren per jaar kunnen 
worden besteed aan dodelijke wapens (die niet echt kunnen worden ingezet want 
dan vergaat de wereld) - waarom dan niet in landen ingezet ter ontwikkeling van de 
economie aldaar. Het is en blijft een kwestie van verdeling en van prioriteiten maar 
het getuigt van inhumaan gedrag als het egoïsme de boventoon voert. De populisten 
zijn in mijn ogen de grootste egoïsten. Hoe zou je dan op hen kunnen vertrouwen, ze 
denken toch alleen maar aan zichzelf? Aan leugens hecht ik géén geloof. En ook niet 
aan korte termijn of simpele oplossingen want die zijn er niet. Niet de politici zijn 
daarom voor mij gidsen naar een betere wereld, maar de dichters. En als zij zouden 
liegen is het tenminste minder erg want daarmee staat de wereld en de 
menselijkheid van onze samenleving niet op het spel! 

glaube 

Glaube an das heilige der seelen, 
an ihre unabhängigkeit errungen über die worte eines gebets. 
Glaube an die wehklage eines menschen in todesqual, 
unzugängliche stille der letzten momente im leben. 
Glaube an die waschung seines reglosen körpers, 
an sein festtagskleid und an das verkreuzen der hände, 
zeichen einer vertraulichen taufe. 

Glaube an den ruhm der besiegten. 
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Glaube an ihre leiber gefaltet unter den trümmern, 
ihr beendetes atmen. 
Glaube an die weite der entstellten gärten, 
drinnen in ihrer umgrenzung des gebein der geschlachteten völker. 
Glaube an die elenden die ertrinken vor den toren Italiens. 
Glaube an jene die bleiben und am tag danach heissen wir sie illegal. 
Glaube an ihre mädchen unserem gefallen verkauft, 
an ihre trauer die lächelt opfer eines lieblosen lippenstifts. 

Glaube an die engel ohne flügel, 
an jene die barfuss gehen inmitten einer hoffnung. 
Glaube an die welt, 
die auf knien draussen vor dem schaufenster um nach drinnen zu sehen. 
Glaube an die vielen farben der haut die sie trägt, 
an die schwarzen augen der söhne die sie verliert verhungert. 

Glaube an die wahrheit der mütter und ihrer liebe. 
Glaube an die armut und die demut dieser zeilen. 
Glaube an die schönheit 
und hier ziemt sich zu halten.  3

Roberta Dapunt 

John Hacking 2017 

Geslacht 

Nog niet zo lang geleden is het man-vrouw-zijn aangevuld. Er is meer mogelijk. Dat 
was natuurlijk al langer zo maar het was tot nu toe meestal onbespreekbaar. Voor 
velen is het dat nog steeds. Vertegenwoordigers van religieuze stromingen zien het 
niet zitten. Het idee verstoort het simpele schema man-vrouw. Het maakt het idee 
huwelijk tussen man en vrouw problematisch. Het roept vragen op ten aanzien van 
de voortplanting. Het staat niet in de bijbel of de koran. Dus echt blij wordt men er 
niet van. 
Ieder mens heeft een combinatie van mannelijke en vrouwelijk kenmerken maar bij 
sommigen is het anders verdeeld. Dat wil zeggen: zij passen niet zo goed in het 
gehanteerde onderscheid man-vrouw. Zij zitten er als het ware tussen in. Ze zijn 
trans. Ze zijn transseksueel. Ze zijn transvrouw of transman. Ze zitten in het 
verkeerde lichaam. Na geslachtsaanpassing zijn ze de ‘echte’ vrouw of man die ze 
altijd al waren maar nu is het ook zichtbaar. Ze zijn weer thuis. 

Trans betekent aan de andere kant (van de grens). Gender (Engels voor geslacht) 
gaat over identiteit, over sociale, culturele en maatschappelijke verwachtingen ten 
aanzien van de rol als man en als vrouw. Sommigen noemen zich transgender. De 
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vereniging voor genderdiversiteit zegt: “Transgenders overschrijden hun gender door 
wat hun genderexpressie en genderpresentatie betreft (deels) voor het andere 
geslacht te kiezen’ (crossgender expressie en crossgender presentatie). Dit kan zich 
beperken tot zich af en toe overeenkomstig de andere sekse te kleden. Het kan ook 
zijn dat men het eigen biologische geslacht definitief verwerpt en via een zo volledig 
mogelijke geslachtsaanpassing ervoor kiest verder te leven overeenkomstig het 
gewenste geslacht.”  Man-vrouw zijn is dus aangevuld. Er zijn nieuwe 4

mogelijkheden, er zijn nieuwe varianten. Diversiteit is de norm, niet reductionisme om 
welke reden dan ook. Of je het daar mee eens bent of niet, of je het afkeurt of 
goedvindt, het gaat om mensen en om hun ervaringen. Wie ben jij dan om op basis 
van eigen overtuigingen of argumenten te vinden dat de wereld anders in elkaar 
steekt met betrekking tot mannen en vrouwen! Als je toch geneigd bent om te 
argumenteren vanuit een positie die de religieuze boeken letterlijk neemt, neem dan 
ook de mensen en hun ervaringen letterlijk. Hun existentie bevat meer waarheid dan 
de boekenwaarheid en de gedachten die jij hieruit denkt te kunnen putten als de 
waarheid. Vergeet niet: ook jouw interpretatie is er slechts een en in de loop der 
eeuwen hebben heel wat interpretaties elkaar afgewisseld. Geloof je dat niet? Ga 
maar eens goed er voor zitten en begin maar met echt te lezen. 
Rollen en rolpatronen veranderen. Ook aan de buitenkant is dat te zien. Waren het 
vroeger alleen zeelui die met tatoeages en oorringen rondliepen, tegenwoordig denkt 
iedereen dat hij of zij ‘op zee zit’ en vindt dat te moeten tonen. Dat ‘op zee zitten’, dat 
stoere en eigenwijze dat moeten we vooral laten zien aan elkaar: wie maakt me wat - 
ik ben baas over mijn eigen lichaam - en wat ik er ook op laat kalken aan symbolen 
en onleesbare tekens die ik niet versta en niet kan lezen - dat maak ik zelf wel uit. 
Basta! Het verlangen om een statement te maken via het eigen lichaam schijnt  
onweerstaanbaar te zijn. Alsof vrijheid daar vooral in bestaat.  

Maar hoe zit het nu met het vaderschap-moederschap: wanneer ben je vader of 
moeder? Toch niet alleen als je de leverancier bent van het zaad, toch niet alleen als 
je de producent bent van de eicel? Biologie maakt nog geen vaders en moeders. De 
mens is geneigd, net zoals in de wereld van de zoogdieren, zijn eigen broed te 
bevoordelen. Het zijn de nakomelingen die het geslacht (deze keer in een andere 
betekenis) voortzetten. Die betekenis is cultureel en maatschappelijk gekleurd, dat 
gaat verder dan biologie. Status en eer komen in het spel. De maatschappelijke 
positie. Je kunt je kinderen ook laten opvoeden door iemand anders. Iets wat 
natuurlijk voortdurend plaatsvindt: als een ideaal gezien (Kibboets) of als vorm van 
luxe (de min en het kindermeisje) of als noodzaak (inkomen verdienen kost alle tijd). 
Word je pas vader en moeder door zelf de opvoeding ter hand te nemen? Tijd te 
investeren in je kind en in de relatie met je kinderen? Ben je dan - als je zo - vrijwillig 
of gedwongen - je kinderen uitbesteedt - geen goede ouder? Hier kun je verschillend 
over denken. Het is maar wat je tot maatstaf maakt voor je oordeel.  Staat de liefde 
voor je kind centraal of is het iets anders of een combinatie? We leven nu in een tijd 
dat er een pleidooi wordt gehouden voor gedeeld ouderschap: een kind met 2 vaders 
en 1 moeder, met 2 moeders en 1 vader, etc. etc. In de wet is hierin niet voorzien. 
Dus dat wordt een spannende discussie. Wie bepaalt wie vader en wie moeder is en 
op basis van welke criteria?  
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De rol en de functie van de ouder, de positie van de man en de vrouw staat ter 
discussie. Tenminste in Nederland en in meer landen van Europa. Mensen uit andere 
culturen die hier binnen komen hebben daar vaker moeite mee. In hun eigen cultuur 
kennen ze dat niet. Zijn ze ook niet vertrouwd met andere rolopvattingen. Maar ook 
in Nederland kun je niet altijd als homoseksueel op straat lopen zonder dat er 
opmerkingen of bedreigingen naar je hoofd worden geslingerd. Er is dus nog een 
lange weg te gaan. Archaische gedachten leven voort in de mensen: de man de 
baas, de man de belangrijkste persoon in het gezin etc. etc. In landen met de Sharia, 
of plaatsen met orthodoxe Joodse wetgeving is het niet makkelijk voor een vrouw om 
te scheiden als de man hiermee niet akkoord gaat. De vrouw is tweederangs in dit 
opzicht, wat de religieuze leiders ook mogen beweren, ze telt dan gewoon minder 
mee. Idem dito de gedachte dat de vrouw bezit is van de man. Andere mannen 
mogen hier niet naar kijken. Of het is de schuld van de vrouw zelf als ze wordt 
verkracht, mishandeld en verminkt. Moet ze maar niet s’avonds op straat lopen - 
zoals een voorbeeld uit India dat laatst op gruwelijke wijze liet zien. En niet een keer, 
maar talloze keren. De vrouw is speelgoed, bezit van de man, sekssymbool, te 
gebruiken als de man dat uitkomt. Hoeveel moeite kost het in islamitische landen om 
de wet aan te passen dat een verkracht meisje niet hoeft te trouwen met de 
verkrachter om de eer van de familie te redden? Eer - die staat centraal, eer van de 
familie en eer van de man, de vrouw en haar belang bungelt onderaan.  
De hypocrisie in landen als Afghanistan waar ‘warlords’  die zich voordoen als vrome 
moslims, maar die ondertussen jongetjes verkrachten die als meisje zijn verkleed, is 
ten hemel schreiend. En niemand grijpt in. Om opportunistische redenen laten de 
gelegerde militairen het daar gebeuren terwijl het ook haaks staat op hun 
(christelijke) waarden.  

Zoals gezegd er is nog een lange weg te gaan. Christelijke waarden als 
naastenliefde betekenen niet dat je abstract van iedereen moet gaan houden, of de 
gedachte hebt dat je de wereld moet gaan redden. Dat loopt meestal op niets uit. 
Frustratie, onmacht en cynisme  (omdat het niet lukt, omdat iedereen tegenwerkt) is 
dan het resultaat. Liefde betekent concreet opkomen voor de rechten van de mensen 
die nu met de nek worden aangekeken, die niet meedoen, die als tweederangs, als 
minderwaardig worden weggezet: overal dus waar seksueel anders geaarden, waar 
vrouwen, waar minderheden er niet toe doen en kind van de rekening worden. Liefde 
is opkomen voor recht en voor vrijheid. Overal waar de vrijheid wordt geknecht is die 
strijd nodig. Ook in de ‘beschaafde’ landen die zich tot de christelijke cultuur rekenen 
zoals Hongarije en Polen maar die ondertussen de pers muilkorven en de oppositie 
onmogelijk maken terwijl ze zelf zwelgen in hun eigen gelijk. Wie van de politici van 
de Europese Unie durft hiertegen in het verweer te komen in plaats van te zwijgen, 
welke landelijke politicus doet zijn of haar mond open hiertegen en niet alleen dat?  

John Hacking 2016 

Moed tot waarheid 

In de laatste collegereeks van Michel Foucault, die bij hield in de jaren 1983-1984, 
uitgegeven onder de titel ‘Moed tot waarheid’, bespreekt hij het Griekse begrip 



parrhêsia, dat ‘alles zeggen’ betekent. De parrhêsiastês is degene die alles zegt. Ik 
citeer “Het is noodzakelijk om met parrhêsia te spreken zonder voor iets terug te 
deinzen, zonder iets te verbergen. […] Maar we moeten meteen preciseren dat het 
woord parrhêsia in twee betekenissen gebruikt kan worden. De ongunstige betekenis 
vinden we meen ik voor het eerst bij Aristophanes, en daarna heel vaak, tot in de 
christelijke literatuur. De ongunstige betekenis van parrhêsia bestaat in alles zeggen, 
in de zin dat je om het even wat zegt (wat je ook maar denkt, alles wat de zaak de je 
verdedigt maar ten goede kan komen, alles wat de hartstocht of het belang van de 
spreker maar kan dienen). De parrèsiast wordt en verschijnt zo als de onverbeterlijke 
kletsmajoor, als iemand die zich niet weet in te houden of in elk geval niet in staat is 
zijn spreken af te stemmen op een rationaliteits- en waarheidsprincipe. […] Op 
dezelfde manier vindt u in het boek VIII De Staat…de beschrijving van de slechte 
democratische stadstaat, de stadstaat waar het één bonte boel is, helemaal ontwricht 
en verdeeld tussen verschillende belangen, verschillende hartstochten en individuen 
die het niet eens zijn met elkaar. Deze slechts stadstaat praktiseert de parrhêsia: 
iedereen kan wat dan ook zeggen. 

Maar het woord parrhêsia wordt ook gebruikt in een positieve betekenis en bestaat 
dan in het spreken van de waarheid zonder veinzerij, zonder voorbehoud, zonder 
frasen en zonder retorische opsmuk die haar zou kunnen versleutelen of maskeren. 
Het ‘alles zeggen’ betekent dan: de waarheid spreken zonder iets te verbergen, 
zonder haar door wat dan ook te verhullen.” (pag. 28-29) 
Het lijkt alsof we van het Oude Griekenland zo in het heden worden gekatapulteerd. 
Uitspreken wat je op je lever hebt is lijkt tegenwoordig bon ton want het medium 
Twitter biedt je daar alle gelegenheid toe. Als je bijvoorbeeld zoekt op begrippen als 
#vluchteling of #asielzoeker sta je versteld van de hoeveel scheldpartijen die als een 
bak vuilnis over vluchtelingen en asielzoekers inclusief de Islam wordt uitgestrooid. 
Het lijkt wel alsof met twitterberichten een poging gedaan wordt het ‘vlees’ van de 
vluchteling en de moslim opnieuw te kruisigen. 

Dat is duidelijk een voorbeeld van negatief gekleurde parrhêsia. De toespraken van 
de toekomstige president van de Verenigde Staten geven daar ook een goed 
voorbeeld van. Hij roept op tot verbinding maar zijn woorden getuigen van haat en 
venijn, gekrenkte eigentrots en narcistische overmoed. De tragiek is dat zulk een 
‘barbaars’ sprekend iemand een rol op zijn schouders krijgt waarvoor hij niet opgeleid 
is: namelijk spreken volgens de wetten van de welsprekendheid en wat nog 
belangrijker is: de wil tot waarheidspreken. Feiten lijken er minder toe te doen, als het 
maar in de eigen ‘kraam’ te pas komt - ongeacht de gevolgen van de woorden op de 
groepen (minderheden, buitenlanders, Mexicanen, moslims) die worden weggezet of 
de eigen daden die worden goedgepraat. Ik heb het idee dat veel leiders van nieuwe 
kleine Nederlandse politieke partijen, maar ook van de grotere al oudere partijen - 
aan deze verleiding zullen blootstaan nu er weer verkiezingen aanbreken: roepen 
wat in je opkomt als het maar overeenkomt met de ‘stem’, de ‘woede’, de ‘emoties’ 
van het volk. Wat dat dan ook moge zijn. Schelden op elkaar en op de situaties waar 
men niet achter staat, verpakt als democratie en als democratisch recht.  
Maar gelukkig is er ook een positieve betekenis en ook die geldt nog steeds sinds de 
Griekse oudheid en velen zullen dit onderschrijven. Durven te spreken waar je voor 
staat, de waarheid eerst, de feiten laten spreken, nadenken voordat je iets zegt, niet 
er alles uitflappen. In plaats van angst je ratio je laten aansturen. Want ik vraag me af 
waarom er zoveel negatieve geluiden klinken ten aanzien van moslims en 



vluchtelingen. Is het een onderliggende angst? Hoe terecht is deze angst? Is het een 
vorm van kortzichtigheid, van naakt egoïsme en naakt racisme: eigen volk eerst, 
blank voorop, man beter dan vrouw etc. etc.? 

Foucault nuanceert zijn definitie van parrhêsia in de positieve zin met de volgende 
gedachten:” …naast de regel van het alles zeggen en die van de waarheid (zijn) 
twee aanvullende voorwaarden nodig. Die waarheid moet niet alleen een 
persoonlijke mening van de spreker zijn, hij moet haar ook zeggen als dat wat hij 
denkt en haar niet slechts lippendienst bewijzen - en daarin zal hij een parrèsiast zijn. 
De parrèsiast geeft zijn mening, hij zegt wat hij denkt, hij ondertekent als het ware 
zelf de waarheid die hij uitspreekt ,hij bindt zich aan die waarheid en verplicht zich 
derhalve tot haar en door haar. Maar dat is niet voldoende. Tenslotte kunnen ook een 
leraar, een grammaticus of een meetkundige een waarheid zeggen over dat wat zij 
onderwijzen, de grammatica of de geometrie, een waarheid waarin zij geloven, een 
waarheid die ze denken. Toch zal men niet zeggen dat dit parrhêsia is….Wil er 
sprake zijn van parrhêsia - … dan moet het subject dat de waarheid spreekt en als 
zijn mening, zijn gedachte, zijn overtuiging kenbaar maakt, een zeker risico nemen. 
Dit risico betreft de relatie zelf die het subject heeft met degene tot wie het zich 
richt.Wil er sprake zijn van parrhêsia, dan moet men in het spreken van de waarheid 
het risico aangaan, in het spel brengen en onder ogen zien dat men de ander kwetst, 
ergert, boos maakt en bij hem gedragingen uitlokt die tot het extreemste geweld 
kunnen gaan. Het is dus de waarheid met het risico van geweld. (pag. 29-30) 
Zich anoniem wanend op internet (en dat is ook relatief met alle moderne digitale 
opsporingstechnieken) kan men van alles roepen omdat degene tegen wie het 
gericht is niet voor je neus staat. Maar als journalist een tekst publiceren in een land 
waar de machthebbers hier niet van gediend zijn: Rusland, China, Turkije, Iran, Syrië 
en vele anderen, is spelen met je leven. Dan staat niet alleen de vrije pers en de 
waarheid op het spel maar ook het leven van de boodschapper. Politieke figuren die 
niet tegen kritiek kunnen en die daarom pers de mond snoeren, journalisten laten 
vermoorden (Rusland) of hele bevolkingsgroepen tot terrorist verklaren (Turkije) zijn 
in mijn ogen een gevaar voor de mensheid. Hun gedrag getuigt niet alleen van 
onmenselijkheid maar zal zich ook uiteindelijk tegen hen keren, al is het maar door 
het feit dat ze oud en zwak zullen worden en dan zal er met hen worden afgerekend. 
De doden hebben een geheugen en de levenden die door de (staats)terreur zijn 
getroffen zullen hun doden willen wreken. Geweld roept tegengeweld op, dat is de 
wet van het geweld. Daaraan valt niet te ontkomen. De enige tegenremedie is 
geweld niet met geweld beantwoorden en het risico te lopen om slachtoffer te 
worden. Dat vraagt moed tot waarheid en tot eerlijkheid, moed om op te komen voor 
de mensen die dat niet kunnen of durven ongeacht de risico’s die je loopt. Een 
waarlijk humaan project.  

Maar dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Discussiëren via Twitter is 
daarvoor niet geschikt - 40 tekens  - dat laat geen nuances toe. En discussiëren 
zonder de ander in de ogen te zien - en te zien hoe hij of zij erbij zit - zonder 
mogelijkheid tot woord en wederwoord, tot nuancering - levert ook niets op. Maar 
voor een gesprek moet er ruimte zijn en bereidheid om elkaar naar ‘waarheid’ toe te 
spreken en met die waarheid om te gaan zonder dat de ander wegloopt of grijpt naar 
geweld. Je niet laten intimideren is al moeilijk genoeg. Sociale media op internet 
maken duidelijk dat velen in een ‘bubble’ communiceren. Dat wil zeggen dat ze enkel 
in hun eigen opvattingen en dus in hun eigen ‘gelijk’ worden bevestigd. Alle anderen 



die afwijken zijn dan ‘suspect’ en niet waard om aan te horen of aan te zien. Een 
slechte zaak. Hoe kun je nou iets leren als je verstand en je wil om te leren op slot 
zit? Elke dag braadworst eten met zuurkool lijkt me niet het meest aangename hoe 
lekker je dat ook misschien kunt vinden. Er is nog een lange weg te gaan, vermoed 
ik, en de moderne techniek en de mogelijkheden die hiermee open liggen worden 
veel te weinig gebruikt. Waarheid is naast de moed om te waarheid te spreken naar 
anderen toe ook waarheid inzetten naar je zelf toe: dat is misschien net zo moeilijk 
als parrhêsia in de positieve zin naar de wereld toe, al is het via Twitter. 

John Hacking 2017 

bron: 
Foucault, Michel, De moed tot waarheid. Het bestuur van zichzelf en de anderen II, 
Amsterdam 2011 (Boom) 

Nieuwe mythes 

“De Horizon wenkt niet door wat hij belooft, maar door het feit dat hij ‘iets’ belooft.”  
Cornelis Verhoeven 

Het ‘volk’ mort, het is boos, het is ontevreden. Reden voor de ‘populist’ - de 
volksmenner - om in de gordijnen te kruipen en van zich te laten horen. Hij of zij ruikt 
‘bloed’, er is een schuldige aan te wijzen. Is die schuldige eenmaal bekend en 
algemeen aanvaard door de meesten volgelingen, - en ook belangrijk - is de populist 
aan de macht met zijn of haar kornuiten - (aan de absolute macht) - dan kan aan de 
uitdrijving worden begonnen, het oplossen van het ‘probleem’, dat het volk kwelt. Bij 
de oude Romeinen hadden ze daarvoor een oplossing: de spelen. Gevechten in de 
arena, wilde dieren, dan was het probleem zo de wereld uit. Daarna (eeuwen later) 
pakten ze het aan via pogroms - dat konden de christenen goed - en in de vorige 
eeuw, net geleden, deden ze het nog radikaler: opsluiten in kampen (Russische 
goelags), verbeteringsinstellingen (China) of vernietigingskampen (Nazi-Duitsland). 
Dat was de aller-aller-radicaalste oplossing.  

Bij de Romeinen heette het lid van het volk ‘plebejer’ - daar komt ons ‘plebs’ 
vandaan. Hij had zekere rechten en een bepaalde status. Dat hadden de slaven niet. 
Maar die rechten werden niet altijd geëerbiedigd. Nou heeft in de geschiedenis nooit 
iemand echt een hoge pet opgehad van het volk, ook de populist zelf niet. Dat komt 
omdat het ‘volk’, afgeschilderd wordt als een vage massa, soms een stelletje 
ongeregeld bij protesten, een niet te beheersen clubje van schreeuwers, 
oproerkraaiers en herrieschoppers als ze in opstand komen tegen bepaalde 
besluiten vande overheid. Maar ‘het volk’ bestaat niet. Dit algemene begrip is een 
expliciete leugen. Alleen al de vraag naar wie dan deel uitmaakt van dit volk 
ontmaskert het begrip al als leugen. Daarom is spreken over het volk of in naam van 
het volk ideologie van de bovenste plank, het is een vorm van mythevorming, 
mythologie.  



Wat is de inhoud van die mythe en waarom wordt hij toegepast? Om de macht aan 
zich te trekken, dat is de enige reden. De zorgen en noden van de mensen waar de 
populist voor denkt op te komen en waar zijn mond vol van is, zal hem een rotzorg 
zijn. Eenmaal aan de macht doet hij net hetzelfde als degenen die al eeuwen op het 
pluche zitten. Roepen bijvoorbeeld als lid van dit Nederlandse parlement (we blijven 
dicht bij huis) dat dit parlement een nep-parlement is, terwijl je zelf er al het langst 
deel van uitmaakt, dat is pas ‘nep’. Wie zit zich zelf nou hier iets voor te liegen, hoe 
hypocriet kun je zijn en hoe opportunistisch? Dat is enkel en alleen optreden op het 
podium van het populisme: de mensen een oor aannaaien, “kijk mij, ik ben niet zo als 
de rest, die onbetrouwbare anderen! Maar ik wil graag dat ik mijn gage ontvang en 
dat zij mij bewaken want anders kan ik geen populistische uitspraken meer doen 
onder het mom van vrije meningsuiting.” 

Niet wat ze zeggen is alleen belangrijk bij de populist, maar vooral wat zij doen. Dat 
optreden op de Bühne is vooral de aanhangers wijzen op de te behalen resultaten en 
hier en daar een kleinigheid veranderen zodat het lijkt als het volk zijn zin krijgt. 
Vooral stoer doen. En vooral een voorschot nemen op de toekomst. Maar er is nog 
een ander doen, een ander gedrag: hoe goed gaat de populist voor zichzelf zorgen. 
Turkije, een paleis met 1000 kamers, Dat kenden we al uit het keizerlijke China, maar 
het idee is nog steeds niet uitgestorven. In Rusland hetzelfde, alleen een maatje 
kleiner. Nog een maatje kleiner in Zuid Afrika maar dan wel weer met een groot 
zwembad. Het paleis in Roemenië is inmiddels in handen van de staat en niet meer 
van de dode dictator, maar dat heeft ook te lang geduurd. De prachtige andere 
bouwprojecten in Afrika, Azië en op nog voor mij onbekende plaatsen laten zien 
waartoe de heersers in staat zijn. Maar willen zijn aanhangers dit? Is daarmee hun 
nood gelenigd? Hun problemen opgelost? Ik dacht het niet.  

Daarvoor in de plaats komt een glorierijke toekomst die wordt voorgespiegeld. Dan 
smelten de zorgen van het heden als sneeuw voor de zon. Het Italië van de Duce 
wist het wel: het herstel van het Romeinse Rijk en Nazi-Duitsland wilde zelfs een 
duizendjarig rijk. Het kan niet op. Alle energie gericht op het glorieuze verleden dat 
aanstaat om in de nabije toekomst aan te breken. Vergeten wordt dat het heden het 
materiaal moet leveren om morgen op te bouwen. Alleen met grote 
overtuigingskracht en met grof geweld (het smoren van tegengeluiden) kan z’on 
project worden aangevangen. Cornelis Verhoeven schrijft in ‘Omzien naar het heden. 
De mythe van de vooruitgang”, dat in 1968, in de tijd dat de hippies dachten een 
wereldrevolutie te ontketenen met bloemen: 

“Wanneer de vooruitgang wordt ontdekt als het eerste gebod, dan is dit gebod nooit 
zonder een tweede, dat daaraan gelijk is: dat van de continuïteit. De vooruitgang 
wordt niet gediend door de onderdrukking van de gelijktijdigheid. Hoe hij zich ook 
mag openbaren, zijn plaats is binnen de gecompliceerde gelijktijdigheid, dus binnen 
het beschouwelijk te genieten heden. Anders is hij een tirannieke mythe. De 
toekomstmuziek nodigt ons uit onbevreesd voorwaarts te gaan, maar als haar 
betovering zo groot is dat wij al voortschrijdende niet meer durven omkijken zonder 
te verstenen, dan moet zij als geweld ontmaskerd worden. De marsmuziek waarop 
soldaten naar het slagveld trekken, is altijd preludiërende overwinningsmuziek, 
verklanking van optimale mogelijkheden. Zij moet dat ook zijn om aan de extreme 
situatie nog een laatste glimp van zin te geven. De soldaten gaan immers naar het 



slagveld en er zijn rigoureuze middelen nodig om te voorkomen dat zij nostalgisch 
omzien naar het leven dat zij waarschijnlijk achter zich laten.” (p. 42) 

En de populist die aan de macht is wil niks anders dan dat zijn mythe waarheid 
wordt: een schitterende toekomst met hem/haar aan de macht - glorie zonder einde. 
In feite een vorm van geseculariseerde goddelijkheid onder een soort ‘Droîte Divin’, 
een door God bepaald, door de machthebbers zelf ingesteld. Lodewijk de 14e is er 
niks bij.  
“Waar grote beslissingen genomen worden, zo groot dat een mens ze bijna niet kan 
waarmaken, wordt het omkijken verboden. En het wordt dan ook verboden op een 
wijze waaraan de mens zich niet kan houden zonder zijn zelfstandigheid te verliezen 
en daarmee zijn heden en zijn actualiteit.” (p. 43-44), zegt Verhoeven. Vrijheid en 
zelfbeschikking worden opgeofferd aan deze toekomst. De mens geeft vrijwillig zijn 
vrijheid op om te leven onder het juk van een droom, een mythe die mooi klinkt maar 
verkeerd uitpakt.  
Want geen enkele bereikte mythe wordt gerealiseerd zonder bloedvergieten, zonder 
het opsluiten van de tegenstanders. Het begint met het monddood maken van de 
pers, het verspreiden van eenduidige boodschappen waar interpretatie niet gewenst 
is, en zeker geen kritische vragen. Feiten heten ‘alternatieve’ feiten zolang de pers 
niet helemaal gemuilkorfd is. Met andere woorden leugens gaan door voor feiten. 
Mythes over hoe de werkelijkheid eruit ziet in plaats van een open en eerlijke blik. 
Ook hier heeft Verhoeven gedachten over die hout snijden: 

“We hebben ons geïdentificeerd met wat we kunnen en verliezen zo de realiteit van 
het uitstel, waarin het moeten altijd nog een zullen is en blijft, uit het oog. De 
Jenseitigkeit van een ideaal is nooit restloos over te plaatsen in een diesseitige 
werkelijkheid, niet alleen omdat het ideaal technisch niet te realiseren is, maar omdat 
ook de gerealiseerde werkelijkheid altijd meer en anders is dan een berekenbaar 
produkt van onze technische inspanningen. Het Jenseits, het andere ten opzichte 
van het bereikte, laat zich niet hypostaseren; het treedt tevoorschijn zelfs waar het 
eendere schijnbaar alleen maar wordt herhaald. Vooruitgang is pas reëel wanneer hij 
blijkt; erover praten werkt al mythiserend: het dreigt immers het doen gelijk te stellen 
met het ‘groeien’, waarover Von Baader sprak, en waarvan de eindterm niet te 
hanteren is. 
Wij hebben de neiging de eenmaal op gang gebrachte vooruitgang mythisch te 
overschatten. In die overschatting zien wij dan het heden met zijn noden en zijn 
geluk gemakkelijk over het hoofd. We verplaatsen het zwaartepunt van ons bestaan 
naar de toekomst en tegelijk naar het effect van een nog niet uitgevoerde activiteit. 
” (p. 48) 

Kortom de ‘rattenvangers van Hamelen’ fluiten en trekken door het land en hopen, 
zeker tegen de tijd van de verkiezingen, dat zoveel mogelijk mensen achter hen aan 
zullen gaan. De stoeten hebben zich al gevormd. Op Facebook worden ze geteld: de 
likes en de boze gezichtjes. Wie is het meest populair. Maar wordt er ook gekeken 
naar het waarheidsgehalte van de tweets en de Facebook-posts? Of gaat het enkel 
om de zogenaamde populariteit? Wat we zeggen en wat we doen heeft allemaal 
consequenties, en veel kan als een boemerang terug in ons gezicht slaan. 

“Toekomst is dat wat op mij toekomt, of ik dat wil of niet. De mythe van de 
vooruitgang dreigt een fundamentele vrijheid te verpletteren. Die wijsheid is de 



overtuiging dat de mens een machteloos wezen is, zozeer dat hij in zekere zin zelfs 
passief staat tegenover zijn eigen ontwikkeling en de gevolgen van zijn activiteiten 
alleen maar kan incasseren. Wij ondergaan niet alleen wat wij niet doen, wij 
ondergaan ook wat wij doen en en wij ondergaan meer naargelang wij meer 
doen.” (p. 50) 

Ik raak er steeds meer van overtuigd hoe gevaarlijk het is om in algemeenheden te 
spreken, door ‘problemen’ te veralgemeniseren, door bepaalde groepen aan te 
wijzen als ‘daders’, als de veroorzakers van de ‘ellende’ en dus van het kwade. Dat is 
een vorm van mythologisch demoniseren. In de tijd van de heksenverbrandingen en 
de inquisitie was het niet anders. De een wordt gemarteld en noemt de namen van 
zijn buren - allemaal onschuldig - maar de pijn is te heftig om niets te zeggen. Het 
zelfde zien we nu in een mildere vorm gebeuren: als mensen elkaar niet meer durven 
te vertrouwen, als er overal ‘spionnen’ meeluisteren, “Der Feind hört mit”. Overal 
waar grote woorden in de mond worden genomen en mensen als groep worden 
weggezet kun je op je vingers natellen dat er gelogen wordt en dat deze 
algemeenheden alleen maar onwaarheden bevatten. Ik ben niet het volk, ik ben niet 
de groep, ik ben niet het kuddedier, ik ben niet de elite, ik ben niet de mensheid, 
etc.etc. 

“De algemene waarheid omtrent de menselijke macht is alleen in haar algemeenheid 
waar. Het algemene verhoudt zich dialectisch ten opzichte van het bijzondere, het is 
de niet-identiteit daarvan. Het is maar een tochtige tent, waarin de mythische 
identiteit voorlopig schuilt tegen de stormen van de geschiedenis, in afwachting van 
het grote, mythische moment dat zij zich in de geschiedenis zelf zal kunnen 
bevestigen en waarmaken. De soort-idee is te verstaan als ‘het individu zelf 
voorzover het zijn eigen ideaal nog niet vervuld heeft. Of ook: dat waartegen dé 
mens actief staat, daar tegenover  staat elke mens afzonderlijke voorlopig 
passief.” (p. 51) 

Verhoeven zegt: "Helderheid is niet het element waarin het leven het best gedijt.” (p. 
68) en 
“Het handelen uit behoefte om althans iets te doen en zich zelf als handelend te 
ervaren, is het begin en de grondslag van het geweld.” (p. 84). Toch denken de 
populisten te weten hoe het zit, zij hebben de waarheid in pacht, een simpele en 
heldere analyse van de situatie, van de stand van zaken en zij weten ook hoe er 
opgetreden moet worden, want stilzitten, afwachten is geen optie. En kenmerkend 
voor de mythe: de problemen worden opgeblazen tot immense proporties, dan moet 
er wel een bezweringsritueel plaatsvinden, het liefst een duidelijk signaal tijdens de 
verkiezingen (zolang de democratie nog duurt). 
Het hedendaagse activisme, de held die popelt om aan de gang te gaan, beter te 
sterven op het slachtveld dan thuis nietsdoen, de jongere die het niet meer kan 
verdragen dat er niets gebeurt en daarom de straat opgaat en geniet van de opkomst 
van een grote politiemacht, want dan weet hij dat het ergens om gaat, de leden van 
de politiemacht zelf die met groot vertoon van wapengeweld (het leger is er niets bij 
in de VS) aantreedt tegen een onschuldige massa van zwarte, bruine betogers 
omdat die opkomen voor hun rechten, het zijn allemaal vormen van activisme die 
overbodig zijn en die ook anders benaderd kunnen worden. En de populist geniet: zie 
je wel - ze gooien stenen, ze deugen niet, ze moeten met hand en tand worden 
onderdrukt, die oproerkraaiers, terug in het hok, monddood, liefst helemaal het land 



uit. Verhoeven leest het van hun gezichten, dit tevreden grijnzen en triomfalisme over 
een toekomst die zal aanbreken - het rijk Gods op aarde in de vorm van een politieke 
beweging, een partij, maar dan zonder leden, want een leider is genoeg: 

“In elk triomfalisme is een element van verraad. In het triomfalisme waarmee over de 
toekomst wordt gesproken alsof de beloften daarvan al waren vervuld, wordt het 
verleden als een lege huls weggeworpen. In dit verraad wordt het verleden van zijn 
eigen mogelijkheden beroofd ten koste van een nog niet aanwezige toekomst. Het 
dialectisch centrum dat het heden is wordt van zijn functie beroofd. En dit alles om 
een geïsoleerde toekomst kunstmatig te kunnen opladen met mythische beloften. Dit 
alles houdt rechtstreeks verband met het onvermogen de menselijke passiviteit te 
incasseren.” (p. 88) 

Partijen in West Europa die verlekkerd kijken naar het Rusland van Poetin (de grote 
leider) en sommige die ook financieel worden ondersteund uit dit land zijn een 
speelbal in handen van deze moderne dictator. Wie betaalt bepaalt. Zo eenvoudig ligt 
dat. Als in Nederland partijen worden betaald vanuit het buitenland kun je op je 
vingers nagaan dat de leider dan zeker een positief standpunt in zal nemen. Geld uit 
fondsen uit de VS en een positief geluid ten aanzien van Israel, het kan niet missen. 
Maar alle steun uit het buitenland ontvangen, financieel en anders, als deze in de 
houding van de ontvangers ingaat tegen het landsbelang (tegen lidmaatschap van de 
EEG bijvoorbeeld - dat komt Rusland goed uit - al die onderlinge verdeeldheid - geen 
sterk saamhorig Europa) is een vorm van landverraad. Geopolitiek wordt  op een 
ander speelveld bedreven dan op het niveau van de parlementaire en landelijke 
politiek. Dan gelden landsgrenzen en soevereiniteit niet meer, is er geen grens aan 
informatieoorlogen en mag onbeperkt worden ingebroken in andere 
computersystemen. Denken dat je aan de touwtjes trekt als populist, (en uiteindelijk 
niet meer zijn dan een pion in dit spel), dat is de illusie die velen nog geloven. En het 
leger als reddende optie? CIA, Counter-intelligence als laatste bescherming?  
“De militaire macht is dus wel het laatste waarvan wij enige bevordering van de 
vooruitgang mogen verwachten: zij richt zich alleen op de herhaling.” (p. 115) 
Generaals zijn altijd bezig met de laatste en voorlaatste oorlog zo Verhoeven, dus 
daar hoeven we het niet van te verwachten. Want waarom zetten dictators in op de 
vergroting van hun militaire slagkracht? Alleen toch maar om hun almacht te 
onderstrepen? Kogels zijn belangrijker dan brood. 

Moed is gevraagd en vooral kritische geesten die vragen durven stellen en die zich 
niet neerleggen bij de leugenachtige mythes die worden verspreid. Gezonde scepsis 
is een deugd. Wie durft? 

John Hacking  2017 

Verhoeven, Cornelis, Omzien naar het heden. De mythe van de vooruitgang, Utrecht 
1968 

De omgekeerde wereld 



Europa kent sinds het begin van de vorige eeuw na de Eerste Wereldoorlog 
nationale grenzen met grensovergangen. Daarvoor was het voor velen nog mogelijk 
zonder papieren door veel landen te reizen. Oostenrijk-Hongarije is daar een goed 
voorbeeld van. De zigeuners trokken door heel Europa en waren nergens welkom. 
Sinds de oprichting van de Europese Unie is er vrij goederen en personenverkeer 
tussen de betrokken landen. Dat is de bedoeling. Maar de groeiende stroom 
asielzoekers, vluchtelingen en mensen die op zoek zijn naar een betere toekomst 
heeft hieraan een einde gemaakt. De goederen blijven nog stromen, maar de 
mensen wordt een halt toegeroepen die van buiten de unie komen. Zij worden 
opgesloten in tijdelijke kampen zoals in Griekenland en Servië, in tenten in de 
sneeuw en in bittere koude, omdat zij de pech hadden om net niet in de meer rijkere 
landen te zijn aangekomen na de overeenkomsten van de unie met Turkije. Nu 
moeten ze daar maar afwachten wat er over hun hoofden heen wordt beslist en zijn 
ze afhankelijk van de willekeur van regeringsleiders en van de goodwill van het volk 
en de vrijwilligers die hun nog willen helpen. Een vluchteling drukte het op tv zo uit: ik 
was een gentleman en ben nu door de omstandigheden gedwongen een jungleman 
geworden. Hoe die jungle eruit kan zien hebben we in het kamp in Calais gezien dat 
nu is ontmanteld en waar velen wachten op een illegale oversteek naar Engeland. 
Hongarije heeft inmiddels een flink hek om het land gezet om zo elke vluchteling te 
weren en het volk stemt er mee in. Het Europees parlement laat het gebeuren en 
grijpt niet in. Ook niet als de vrije meningsuiting op het spel staat en de pers wordt 
gemuilkorfd in Hongarije en in Polen. De Europese parlementariërs treden hun eigen 
principes met voeten. Wie is hier nog geloofwaardig? Hongarije uit de EU zetten, is 
dat een optie? En Polen ook op termijn? Ik zou het geen verkeerd idee vinden en het 
zet druk op de ketel. Je doet samen mee aan alle principes of je doet niet mee. 
Maar waarover ik mij blijf verbazen is dat wij als samenleving de dood van inmiddels 
honderduizenden op de koop nemen die naar Europa willen vluchten om onze 
welvaart achter een omheining te beschermen terwijl de maffia vrij door Europa kan 
reizen, terwijl grote concerns naar believen hun organisatie en vooral hun winsten 
naar elk land kunnen verplaatsen waar ze maar willen. Het geld mag vrij reizen en de 
criminelen die aan de onderkant van de samenleving de vruchten plukken van de 
open grenzen ook. Maar mensen worden tegengehouden zelfs ten koste van hun 
leven.  

Hoe humaan mogen en kunnen wij ons als samenleving en als individu nog 
noemen? Is het zo moeilijk om op plekken buiten Europa kantoren in te richten waar 
mensen legaal asiel kunnen aanvragen zonder dat ze soms duizenden kilometers 
hoeven te reizen in onmenselijke toestanden en in handen van niets ontziende 
mensensmokkelaars (ook alweer de maffia)? Illegaal Europa binnen proberen te 
komen zal daarmee niet stoppen, maar wel waarschijnlijk die heilloze oversteek over 
de Middellandse Zee waarbij tallozen het leven laten.  
Wat ik ook niet begrijp is dat wij anno 2017 teruggrijpen op zulke primitieve middelen 
als hekken, prikkeldraad en muren om onze landen af te schermen alsof er geen 
betere methodes bestaan. Registratie die efficiënt kan worden ingezet is er een van. 
Investeren in menskracht om dit ook te regelen is een andere maatregel. Een muur 
en de bewaking ervan kost geld maar waarom niet meer humane methodes ingezet? 
Gebrek aan menskracht en aan middelen en mogelijkheden mag nooit een argument 
zijn om mensen jaren te laten wachten in asielzoekerscentra of aan de grenzen in 
armetierige kampen. 



Of speelt hier ook weer de financiële korte termijn denk-duivel een rol: een hek is 
goedkoper en werkt afschrikkend. Misschien goedkoper op de korte, en wel heel 
korte termijn, maar afschrikkend? Dat is en blijft een illusie. Mensen die echt 
wanhopig zijn vinden andere wegen. Daarom pleit ik er voor om de mensen humaan 
te benaderen en het probleem realistisch onder ogen te zien. Zolang er armoede en 
oorlog in de wereld is, zolang er onrechtvaardig mensen worden uitgebuit - Afrika is 
wel goed om ons afval illegaal te storten bijvoorbeeld - zal er niet veel veranderen 
aan de stromen van mensen. Daar humaan en realistisch mee omgaan is alles wat 
nodig is en werken aan een wereld waarin de rijken niet rijker worden ten koste van 
de armen. 

John Hacking 2017 

Passanten 

Wij allen zijn passanten. Ons leven is in een zucht voorbij als het wordt afgezet tegen 
de tijd dat een boom kan groeien die duizend jaar kan worden of meer. Maar 
tegenover de leeftijd van een mier lijkt het wel weer een eeuwigheid. Dus hoe je ook 
bekijkt, het blijft een relatieve zaak: tijd, leeftijd, leven en sterven. Daarom kan het 
bevreemding oproepen dat mensen zich heel druk maken om het hier en nu, de 
status quo, de bedreiging van hun opgebouwde zekerheden, of het morrelen aan hun 
overtuigingen, (voor)oordelen, of de feitelijke situatie waarin ze hun leven gestalte 
geven. Waarom zou je racistische opvattingen er op na moeten houden, alsof jouw 
huid beter is dan de huid van een ander, ook al is er een kleurverschil. Waarom zou 
je moeten zweren bij je mannelijkheid terwijl er theoretisch/praktisch gezien meer 
dan twintig overgangsvarianten zijn tussen mannen en vrouwen? Waarom van 
mening zijn dat jouw stukje land waar jouw huis staat, waar je bent opgegroeid, het 
beste is ter wereld alsof er ergens anders geen mogelijkheden zijn om te ontplooien? 
De uitdrukking “Blut und Boden” vat dit samen: jouw bloed en jouw grond zijn als het 
ware “heilig”, met andere woorden – de rest is minder waard en daarom in jouw ogen 
minderwaardig. Dat is een heel kortzichtige manier van denken en van handelen. We 
hebben de resultaten gezien tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het bloed vloeide voor 
de bodem, de grond en niemand werd er beter van. Over bleven ruïnes, materiële en 
geestelijke ruïnes. Europa en delen van Azië, Afrika, een grote puinhoop met 
miljoenen en nog eens miljoenen doden. “Prachtige” ideologie, en dat bedoel ik heel 
cynisch en heel ironisch, die dood en verderf zaait – een versnelling – acceleratie 
van een proces dat toch eens zal plaatsvinden: sterven. Of het nou terroristische 
aanslagen zijn, radicalisme van religieus gemotiveerde groepen, van rechts/links 
radicalen, conservatief of revolutionair, (trouwens wat zeggen al die etiketten), de 
uitkomst is een pot nat: de dood lacht het laatst en niet alleen in zijn vuistje. Over 
blijven de nabestaanden die hun leven ondergedompeld zien in rouw en verdriet.  

Hoe kan het dat mensen letterlijk niet verder kijken dan hun neus lang is? Waar komt 
die kortzichtigheid vandaan? Vanwaar dat radicale in hun gedrag en opvattingen? Ik 
vermoed dat het te  maken heeft met het feit dat ze lichamelijk zijn, een lichaam zijn 
en hebben en dat ze vanuit dat besef denken en ageren. Het menselijke zelf 
manifesteert zich via het lichaam, want het “bewoont” als het ware het lichaam alsof 



het lichaam een soort van huis is. Maar je hebt niet alleen een lichaam, jouw 
lichaam, je bent het ook. Dat dubbele brengt ook veel ambivalentie met zich mee. Je 
kunt niet los existeren van je lichaam, je kunt een haat-liefde verhouding hebben met 
je lichaam omdat het niet aan je verwachtingen voldoet bijvoorbeeld. Maar hoe het 
ook zij, je zult het ermee moeten doen. De verheerlijking van het eigen lichaam, de 
eigen situatie is een manier om je zelf wat extra ‘feel-good’-momenten te geven, 
want dan ben je bijzonder. Het zelf dat in het lichaam woont en dat het lichaam 
bewoont, heb ik beschreven als een auto-topie. Het lichaam is een zelf-plaats. Je 
groeit op, ergens op een plek die je ‘thuis’ gaat noemen, de omgeving is je 
vertrouwd, de ruimte bekend. Maar in de ontwikkeling ontdek je ook dat er om dat 
thuis, die bekende ruimte, ook andere ruimtes zijn om te verkennen. Je leert ze 
kennen door letterlijk uit het vertrouwde weg te gaan en te ervaren hoe die andere 
ruimtes, die hetero-topiën, zijn. Je gaat naar school, je brengt behoorlijk wat tijd door 
in andere ruimtes dan thuis en dat doet iets met je. Je leert ervan. Je eigen beperkte 
ruimte wordt als het ware aangevuld, uitgebreid, verrijkt en wint aan kwaliteit want je 
doet nieuwe ervaringen op en daardoor verander je. Het is dan ook behoorlijk 
vreemd in mijn ogen om je eigen stukje land waar je woont, je dorp, stad, en zelfs je 
land tot de meest bevoorrechte plaats ter wereld te bombarderen alsof er daarbuiten 
niks anders is wat de moeite waard is. Racisme is net als nationalisme de 
overdrijving, de bevooroordeling van het eigene, de auto-topos ten koste van de 
hetero-topos. In feite heb je dus niks geleerd. In feite ben je gewoon heel bang 
gebleven en beschouw je al het andere dat niet zelf is, als vreemd, niet-eigen, als 
bedreiging van het eigene. Alsof kennismaking met het andere niet meer voordelen 
heeft dan nadelen. Letterlijk kortzichtig dus.  

Het idee dat je zelf het meest belangrijk bent, en niet alleen wie je bent als persoon, 
maar vooral ook de buitenkant, je hebben en houden, je huis, je huidskleur, je 
eigenschappen, en alles wat je jezelf toedicht aan (positieve) eigenschappen, je 
geschiedenis en alles wat daarbij komt kijken, is eigenlijk een vorm van simplisme. 
Alsof de mieren in het bos het idee hebben dat zij het allerbelangrijkste zijn en dat 
alle andere groepen van mieren er niet toe doen, of er minder toe doen, of er 
helemaal niet toe doen. Alsof eerst alle andere mieren bestreden moeten worden om 
uiteindelijk de eindheerschappij aan te treden. In die trant denken de ideologen van 
IS, de Islamitische Staat: mieren die het hele bos willen veroveren en als dat niet lukt 
– zo te keer gaan – zoveel mogelijk onschuldige burgers afslachten – zonder 
onderscheid – dat iedereen hen moet gaan vrezen. Terreur roept terreur op: 
tegenmaatregelen, geweld roept geweld op. En als dan met tegenterreur wordt 
gereageerd, of met nog meer controle en agressie, dan zijn de terroristen waar ze 
willen zijn: een soort van ‘verelendungstheorie’ à la Marx: als de armoede zo groot en 
ondraaglijk wordt komen de massa’s in opstand tegen hun onderdrukkers – of in 
deze variant: als er zoveel aanslagen zijn en zoveel terreur en tegen-terreur komen 
de ‘ware gelovigen’ in opstand en geven ze massaal hun leven voor ‘de goede zaak’, 
en wordt de definitieve afrekening, de uiteindelijke apocalyps, een feit. De 
aanhangers van IS denken zo – (hen wordt zelfs een nieuw lichaam beloofd als ze 
zich zelf opblazen – alsof die ergens klaar hangen) maar ook mensen als Steve 
Bannon en tal van andere rechtsradicalen in de VS en elders in de wereld: chaos, 



zinloos geweld, het einde aan de redelijkheid, de macht aan de wapens en aan de 
opvlammende emoties, dat is koren op hun molen. De eindstrijd, de eindtijd, Het 
‘armageddon’, komt dan met rasse schreden dichterbij. Alsof er nog een daarna zal 
zijn, een tijd na al dat zinloze doden. 

President Humpty Dumpty Trumpty is niet in staat kritisch naar zichzelf te kijken want 
hij zit op dezelfde golflengte. Hoe harder en ongenuanceerder hij schreeuwt via 
Twitter, hoe banger hij is. Hij hoeft geen mutsje van de Klu Klux Klan te dragen, om 
te weten aan welke kant hij staat en waar zijn sympathie ligt. Deze ‘witte ridders’ van 
de onverdraagzaamheid zijn predikers van de haat, van het geweld tegen niet 
blanken, niet protestanten, niet Amerikanen, alsof Amerika niet een grote 
verzameling is van geïmporteerde volksstammen. De echte Amerikanen doen in 
Amerika nog steeds niet mee en worden door velen als tweede en derde rangs 
beschouwd. Ik blijf me dan ook verbazen dat de politieke leiders een dergelijke man 
tot eerste burger laten kiezen en dat zijn familie een kleptocratie kan vestigen in de 
burelen van de macht. Is het omdat al die senatoren delen in de macht? Omdat al die 
senatoren allemaal steenrijk zijn? Omdat ze geen maar dan ook geen band hebben 
met de ‘gewone’ burger? Hoe kan het zijn dat de grootste ‘democratie’ ter wereld een 
dergelijke nar zijn gang laat gaan die politiek bedrijft via Twitter? Dat valt aan 
niemand uit te leggen want het is meer dan absurd. Zij die het hardste schreeuwen – 
holle vaten – hebben het minste zelfvertrouwen. Alle energie gaat zitten in de 
zelfmanifestatie. Het land, de samenleving, de politiek, het is allemaal in eigen 
belang. Dat is niet alleen narcisme, maar het is ook de meest totalitaire vorm van een 
auto-topie, die letterlijk als het andere benut en gebruikt voor eigen gewin. De 
zonnekoning Lodewijk de 14e is er eigenlijk niks bij. Ook toen had je dergelijke 
leiders, maar nu is de wereld aan elkaar gesmeed met virtuele en letterlijke banden 
en als de een in Noord-Korea iets roept, reageert de ander aan de andere kant van 
de wereld. De auto-topie, het feit dat jouw wereld bestaat uit een zelf in een lichaam 
zou je eigenlijk aan moeten zetten tot nadenken. Op het totale geheel van de wereld, 
de mensheid, stel je minder voor dan een mier in het bos. Al woon je in een wit huis, 
ben je eerste burger, betekent dat niet dat je mag roepen wat je wilt ongeacht de 
consequenties.  

In de virtuele wereld die momenteel net ze relevant is als de materiële wereld, ben je 
een minuscuul stipje op de landkaart, een zelf-knooppunt – een auto-nodus. Maar 
tegelijk ben je niet zoals in de reële wereld denkbeeldig gescheiden als auto-topie 
van andere heterotopieën, zodat je prat kunt gaan op je eigen geschiedenis en je 
eigen vorm van manifesteren, maar val je samen met alle andere heteronodussen, 
want je bent tegelijk autonodus en heteronodus in een. Er is geen onderscheid meer, 
hoogstens in het aantal bits en de volgorde waarin die worden weergegeven. In de 
virtuele wereld ben je een product geworden, kneedbaar, manipuleerbaar, 
veranderbaar als nog nooit tevoren. Alles gaat door jou heen en als knooppunt ben je 
verzamelpunt, doorgeefluik, schepper en ontvanger tegelijk. Wie ben je nou? Wie 
ben je werkelijk? Weet je dat nog?  

Wie ben je in de ‘echte wereld’? Wat is nog de echte wereld? Als de materiële wereld 
en de virtuele wereld zo steeds meer in elkaar overgaan en met elkaar 



samenhangen? Wat zie je dan ook: de angst staat op de gezichten van de racisten 
en radicalen getekend. Ze zijn bang voor het vreemde, het niet eigene, het 
onbekende. Wat doen ze? Ze grijpen naar de wapens. In de VS lopen allerlei 
groepen rond die zwaar bewapend zijn en die zeggen op te komen voor ‘volk en 
vaderland’ , d.w.z. hun eigen ‘witte gelijkgestemde soortgenoten’.  De verstrengeling 
van de materiële wereld en de virtuele wereld roept ook de sluimerende angsten en 
bedreigingen op bij de religieus geïnspireerde radicale stromingen. Met inzet van 
ouderwetse technieken zoals het zaaien van terreur, wapengeweld, oorlog, willen zij 
het tij keren en terug naar de middeleeuwen, met een moraliteit van toen en dito 
gedrag. Alleen weten ze niet wat dat is en hoe een ideale samenleving eruit zou 
moeten zien. Dus improviseren ze maar wat en doen ze wat hun goed lijkt. Dat is de 
tragiek van de domheid. Kortzichtigheid en gepreoccupeerdheid leidt zo tot dood en 
verderf. Daar helpt geen enkel ‘heilig’ boek aan.  

Is er een uitweg? Kan het verstand, de ratio nog winnen? Zijn angstige fanaten nog 
te bekeren of te overtuigen van hun ongelijk? Welke wapens kun je inzetten om het 
tij ten goede te keren en een einde te maken aan de terreur? Is het een kwestie van 
‘bewapening’ om deze retoriek te gebruiken? Ik vermoed al dat hier een van de 
problemen schuilt. Denken in termen van wapens, van vrienden en vijanden is het 
begin van radicalisering en van uiteindelijk geweld als de machteloosheid het 
overneemt. Maar kun je redelijk zijn tegenover een zelfopblaas-terrorist, een 
automobilist die moedwillig mensen omver rijdt? Moet je ze niet eerder vastspijkeren 
aan het hout midden op een plein? Als toonbeeld voor alle anderen? Ook dat hebben 
we al in de geschiedenis gezien: de kruisigingen van de Romeinen. Heeft het 
geholpen? Er is wel voor een deel een religie uit voortgekomen maar ook deze religie 
heeft de uitwassen van de radicalen niet kunnen bedwingen. De andere wang 
toekeren dan? Ik geloof er niet in. Maar terreur beantwoorden met terreur is ook niet 
het antwoord. Dan trap je in een zorgvuldig uitgezette valkuil en ben je net zo erg als 
de terrorist ook al gebeurt dit in naam van de veiligheid en de staat.  

Misschien begint het bij de opvoeding, de gezonde en kritische kijk op het eigen 
lichaam, de eigen existentie, de relatie met alles wat niet eigen is, de openheid voor 
het andere en niet minder belangrijk aandacht voor bestrijding van armoede en 
onderdrukking. Mensen willen dromen en een droom waarmaken. Als je arm bent en 
geen kansen krijgt is radicalisme een aanlokkelijk antwoord, een mooie droom, te 
mooi om waar te zijn. Daarom zal dit ook nooit echt lukken, maar het leed is dan al 
geschied en vis je achter het net met al je goede bedoelingen. Zelf het goede 
voorbeeld geven en je niet laten ondersneeuwen door al het geweld – niet 
moedeloos worden en zonder vertrouwen, de tijd zal het leren.  

John Hacking 2017  

Volksverlakkerij 



PVV-stemmers durven niet zo goed voor hun stem uit te komen in het openbaar. Op 
tv komen ze soms aan het woord als ze worden opgezocht. Zo gisteravond in een 
programma van de VPRO. Argumenten om op Wilders te stemmen waren: 
instemming met het standpunt tav de Islam, de vluchtelingen en tegen Europa. 
Vertrouwen op de eerlijkheid en eerlijke uitstraling van Wilders (vluchteling uit Syrië), 
mijn kind krijgt te weinig medicijnen of ze zijn te duur omdat de vluchtelingen alle 
geld opslokken (moeder), bejaarden zitten 72 uur in een poepluier omdat er geen 
personeel is (kleindochter waarschijnlijk).  

Waarom durven veel PVV-stemmers er niet voor uit te komen dat ze deze partij 
ondersteunen? Je krijgt geen baan, vrienden kijken je met nek aan, je wordt 
ontvriend op Facebook etc. Hoe zou dat komen? Ligt dat alleen aan de anderen die 
niets van de PVV moeten hebben? Lijkt me sterk. Common sense in Nederland is 
nog altijd een zekere beschaving, het niet stigmatiseren van andere 
bevolkingsgroepen of religies. Als dat dan toch gebeurt heb je een probleem. Logisch 
toch! 

Wat doet de PVV? Ze schetst de problemen in Nederland op basis van wat er zo in 
de samenleving aan klachten wordt opgevangen: criminaliteit door hangjongeren 
(vooral buitenlanders of niet geïntegreerde moslims etc.), teveel geld naar Europa en 
regelzucht vanuit Brussel, gevolg: open grenzen zodat vluchtelingen en masse en 
vooral niet gewenste asielzoekers Europa kunnen overstromen. Een zogenaamde 
Tsunami. En tenslotte de Islam als de grote boosdoener. Kopvoddentax is een begrip 
dat hier eufemistisch wordt ingezet om mensen systematisch te vernederen. Kortom 
de analyse en de oplossing voor de problemen is simpel: het komt van buiten 
Nederland en als we de grenzen maar goed op slot houden en alle ongewenste 
vreemdelingen verjagen komt het weer goed met Nederland.  

Een dergelijke analyse en oplossing is niet alleen een belediging voor het gezonde 
verstand maar het neemt ook de mensen in Nederland niet serieus. Dacht je nou 
werkelijk dat je met een A4tje je programma kunt presenteren om een land in “rechte 
banen” te leiden alsof het een kwestie is van een paar wetten en een paar grenzen?  
Met de presentatie van dit programma wordt een brevet van onvermogen, van 
arrogantie en van een bijzonder soort domheid gepresenteerd. Dat is wat wij willen 
en wat wij kunnen. Dank  je wel.  

De politieke situatie wordt daarmee als het ware belachelijk gemaakt inclusief de 
mensen die zitten te wachten op oplossingen. Maar ook het wegzetten van mensen 
omdat ze moslim zijn is beneden alle peil, mensonwaardig en a-humaan. Je kunt 
terroristen niet gelijkschakelen aan alle moslims. Dan kun je net zo goed christelijke 
en joodse radicalen vereenzelvigen met christenen en Joden.  

Tenslotte de partij zelf. Een partij met een lid. In Duitsland en Engeland blijft men zich 
verbazen waarom wij dit in Nederland accepteren. Dat is geen democratie maar 
leven onder een dictaat van een man. De lakeien van de partij, die er in feite 
helemaal niet bij horen,  dragen de slippen van de meester. Kritiek wordt niet geduld. 
Hoe kan zo’n man dan een land gaan leiden als hij zelf zijn eigen achterban niet 
vertrouwt en inspraak geeft. In de Nederlandse politiek is dat bij mijn weten nog nooit 



vertoond. Het is hetzelfde als de wijze waarop meneer Erdogan zijn land in Turkije wil 
gaan besturen: absolute macht om ministers en rechters te benoemen en te ontslaan 
en dat op basis van instemming van het volk want het land heeft een sterke leider 
nodig. Wie heeft er nu wat geleerd van de geschiedenis? Hoe gek, hoe dom, hoe 
kortzichtig en hoe onvoorzichtig kun je zijn? Daarom vind ik het een vorm van 
bedrog. Maar je hoeft het niet met me eens te zijn. De wereld is nu eenmaal vol 
tegenstellingen. Die lossen we niet op met praten alleen of elkaar verketteren. 

John Hacking 2017 

Demonen in de politiek 

“Es kommt auf die Stärke des Bedrohungsempfindens an, welches von der 
Gespenst-unterm-Bett-Angst des wohlbehüteten Kindes bis zum kollektiven Wahn 
reichen mag, der von einem ganzen Volk Besitz ergreift und es zum Völkermord 
treibt. In einem unheimlichen Vortrag sprach Heidegger einige Jahre nach dem 
Holocaust davon, dass die “motorisierte” Ernährungsindustrie “im Wesen” das Selbe 
sei wie die “Fabrikation von Leichen in Gaskammern.” Ohne es wohl überhaupt zu 
realisieren, argumentierte er am Leitfaden eine Metaphorik, die auf der Bedrohung 
des Lebens durch “Parasiten” basiert - einer Bedrohung, die sogar das Äusserste, 
den Einsatz chemischer Giftstoffe, rechtfertigt.”  

Peter Strasser 

Populus meus 

Zo gauw het in de politiek over de massa gaat, het volk, de zwijgende meerderheid, 
loopt het concrete individu gevaar om tot massa-element, tot object te worden zonder 
eigen individualiteit en levensgeschiedenis. Voetbalhooligans, de boze witte burgers, 
de zwarte minderheid, “Gutmenschen”, wollen-sokken-dragers, milieu-activisten, de 
elites, de linksen of de rechtsen, de liberalen, de aanhangers van….vul maar in. De 
zicht op het concrete individu verdwijnt achter een mist van woorden en emoties, 
vaak een onsamenhangend samenraapsel van betekenissen, toekenningen, 
toeschrijvingen, en vooral daaronder een nauwelijks gearticuleerd onderbuikgevoel. 
De populist, dat is de politicus die weet wat er in en onder het volk leeft, geeft daar 
stem aan en vindt daar woorden voor. Hij verwoordt al deze onvrede en maakt het tot 
zijn taak om hiermee politiek te scoren. Hij belooft gouden bergen als zijn partij aan 
de macht zal komen en al die onvrede zal in een klap voor de zon verdwijnen als hij 
met ferme hand de misstanden zal aanpakken en oplossen. Want in de ogen van de 
populist is het makkelijk: het is altijd de schuld van ‘de vijand’: de groep mensen die, 
natuurlijk in de minderheid, de meerderheid van het volk onderdrukken en laten 
lijden. Ze worden er zelf beter van en ‘de rest’ kan stikken. Concrete voorbeelden 
dienen zich dagelijks aan: de ‘corrupte’ managers van de banken, de 



‘bonusbankiers’, zoals ze in Duitsland worden genoemd, de zogenaamde 
‘Grachtengordel-elite’ die houdt van cultuur en kunst waar niemand op zit te wachten 
(volgens sommige politici), de talloze buitenlanders, die van buiten komen en in hun 
ogen hier niets te zoeken hebben (ook al zijn ze op de vlucht) en omdat ze niet zijn 
uitgenodigd zijn ze als het ware illegaal. Kortom ‘vijanden’ in overvloed en vooral het 
zijn nooit de “eigen-mensen”. Het “eigen-volk” is de norm, is de maatstaf en is het 
criterium wat er toe doet: “populus meus”, mijn volk eerst, mijn volk vooral en mijn 
volk weet het het beste. En daarom moet ‘het land’ teruggegeven worden aan ‘het 
volk’. Alsof het land niet al lang van het volk en het volk van het land is, want zouden 
we hier anders nog moeten? Dan kun je net zo goed emigreren als het toch niet je 
land is. 

Metaforisch taalgebruik 

Metaforen zijn gevaarlijk. De politieke en andere zogenaamde tegenstanders 
afschilderen als ‘parasieten’, leidt tot onmenselijke situaties. De Nazi’s deden dit en 
de uitkomst was de gaskamer. De Hutsi’s deden dit en de volkerenmoord was een 
feit. Rusland, China: concentratiekampen voor de vijanden van het volk, 
heropvoeding was nodig voor al die onwilligen die niet het communistisch ideaal van 
de nieuwe mens onderschreven met hart en ziel en met hun hele hebben en houden. 
De 20e eeuw is er een van massamoorden en genocide. En dat met alle kennis en 
alle techniek die wij in huis hebben. Het humane in de mens heeft helaas niet de 
overhand. 
Men speelt niet ongestraft met woorden en met uitdrukkingen: mensen worden 
gekwetst en dat roept verzet op en geweld. Woorden zijn niet onschuldig, zelfs niet 
als het over ‘onschuldigen’ gaat. De Duitse filosoof Peter Strasser verwijst naar een 
toneelstuk van Peter Handke dat in 2015 is verschenen: “Die Unschuldigen, ich und 
die Unbekannte am Rand der Landstrasse.” “De onschuldigen”, zo Strasser, “zijn de 
blind-bozen, zoals ze reeds bij Nietzsche te vinden zijn in de gestalte van de laatste 
mens, en later vindt men ze terug bij Spengler en Heidegger, schrijvers die aan de 
ondergang van het avondland de hoop vastknoopten dat de doorsneemens met zijn 
doorsnee gevoels- en denkvermogen, zij die willens en wetens niet in staat zijn tot 
een “menselijke” prestatie, plaats zal maken voor een nieuwe mensheid.”  Einde 
doorsneemens dus, einde massamens, einde afgeschreven individu dat is opgelost 
in de massa. Strasser signaleert deze tendenzen in filosofie, in de politiek maar ook 
in de literatuur zoals in het stuk van Handke. Deze grote groep van onzichtbare 
mensen, het wemelt ervan, die nergens toe dienen, in de ogen van de auteur, die 
alleen maar lastig zijn en die in de weg staan voor grotere dingen. De massamens is 
geen mens en zijn verdwijnen zal niemand tot tranen beroeren. 

Macht en massa 

Maar de massamens bestaat niet. Mensen tot massamens degraderen is niet alleen 
het ontkennen van hun individualiteit, hun identiteit en hun levenslot, het is het begin 
van een vernietigingsproces. De demonisering is een feit en de uitkomst is de dood 
van talloze onschuldige slachtoffers. Elias Canetti heeft decennia geleden al laten 
zien in het boek “Massa und Macht” hoe deze mechanismen kunnen werken en wie 
uiteindelijk de rekening betaalt. Mensen in een massa gedragen zich anders dan als 
ze als individu op straat lopen. Kijk naar de rellen tijdens oudejaarsnacht, de 
‘vuurwerkterreur’ van sommige ‘dronken raddraaiers’, de gevechten tussen 



voetbalsupporters voor de kick, de demonstraties tegen de komst van 
asielzoekerscentra in sommige plaatsen in Nederland die uit de hand liepen, de 
aanslagen op deze centra in Duitsland, de gevechten tussen zwarte betogers en 
politieagenten in de VS, de strijd tussen politieke partijen en hun gemobiliseerde 
aanhang in veel landen in Afrika met talloze doden, in Indonesië en de Filipijnen, etc 
etc. Het is geweld wat de klok slaat en de burgers die niet meedoen zijn de dupe. 
Dan reken ik de vele oorlogssituaties in de wereld nog niet eens mee en de wijze 
waarop terroristische organisaties opereren en hun aanhangers aanzetten tot 
onmenselijk geweld. 

Peter Strasser is van mening dat veel angsten die door politici in onze contreien 
worden gemobiliseerd om op deze wijze macht te verkrijgen, te maken hebben met 
een oerangst voor het verlies van je eigen ‘levendigheid’. Je bestaan wordt bedreigd 
en er schuilen onbekende gevaren in de samenleving, gevaren gekoppeld aan 
indringers, aan bedreigers, aan anonieme daders, en het noodlot kan elk moment 
toeslaan. Een aanslag, een beroving, een verkrachting, een aantasting van je 
veiligheid, kortom een daad die jou tot in het diepst van je ziel kan raken omdat jij als 
individu, jij als persoon wordt bedreigd. De talloze aanrandingen van vrouwen in 
Keulen en andere Duitse steden tijdens de oudejaarsavond in 2015 zijn daar een 
goed voorbeeld van. Slachtoffers en (anonieme) daders (vooral de ongewenste 
buitenlanders) roepen samen deze sfeer op van een dreiging die aan de wortels van 
onze samenleving rukt. Wij kunnen en mogen niet meer zijn zoals wij willen, wij 
mogen ons niet meer uiten en laten zien zoals we willen, wij moeten ons gaan 
aanpassen aan de normen, wensen en verlangens van anderen, etc. etc. etc. 

Demonen 

De demonen zijn onder ons. Strasser spreekt van een ‘zombie-fascisme’: de 
zombies in de gestalte van anonieme bedreigingen, die door populistische politici 
met naam en toenaam worden genoemd zonder dat er bewijzen zijn, zonder 
concretisering omdat er wordt veralgemeniseerd, (bijvoorbeeld de Islam is schuld, de 
Islamieten hebben het gedaan), dat is volgens hem een vorm van facisme, die alle 
zogenaamde ‘vijanden’ op een hoop gooit. En die oproept die ‘vijanden’ aan te 
pakken. Dat is dan weer aanleiding tot geweld tegen concrete mensen omdat politici 
daartoe de aanzet geven. Zij lijken als het ware de morele goedkeuring hiervoor te 
geven want zij behoren toch tot de politieke elite die het zou kunnen moeten weten. 
En zij zijn op basis van democratische verkiezingen met een stem van het volk aan 
de politieke macht gekomen en vormen dus met de bestuursorganen dé politieke 
elite van het land. Roepen vanuit de politiek, als politicus, dat de elite moet worden 
aangepakt (wie dat dan ook moge zijn) is een gotspe. Spreken over een “nep-
parlement” waar je zelf als langstzittende politicus deel van uitmaakt, is het beste 
voorbeeld van een dergelijke hypocrisie! (Vaak zelfbenoemde) politici die een 
politieke partij oprichten, gebaseerd op onvrede van het ‘volk’ of een specifieke groep 
(bijvoorbeeld de ‘ouderen’, de stemloze ‘dieren’, de ‘anti-Oekraïne / anti-Europa 
stemmers’), maken daarmee automatisch deel uit van de politieke elite van dit land 
en dragen zo of ze willen of niet verantwoordelijkheid voor het regeren van het land. 
Afgeven op groepen in de samenleving als vermeende ‘raddraaiers’, ‘stoorzenders’, 
‘vijanden van het volk’ is hypocriet en uiteindelijk contraproductief. Dat heeft meneer 
Trump laten zien in de VS. De polarisatie die hij zelf heeft veroorzaakt door tal van 
groepen in de samenleving weg te zetten kan niet worden goedgemaakt met een 



paar verzoenende woorden, want wat moet je nou geloven? De opgeroepen 
demonen zijn daarmee niet verdwenen. De haat is niet als sneeuw voor de zon 
verdwenen en wee hen, die nu vertrouwen op zijn grootspraak (zo ben ik geneigd te 
denken) - want is ooit een rijke (behalve een enkele uitzondering) (en nu 
generaliseer ik zelf) tot inkeer gekomen en heeft hij zijn bezit gedoneerd aan de 
armen of gedeeld met hen? Aan de behoeftigen en bezitlozen waar dit land van 
christelijke melk en honing vol mee is? En waar je niet meetelt als je het zelf niet 
helemaal hebt gemaakt? Jezelf niet aan de basis staat van je Amerikaanse droom. 
Hoop doet leven, maar daden zullen uiteindelijk de doorslag geven. Kijk maar wie nu 
de macht in handen gaat krijgen vanaf dit jaar: een team van miljonairs. Waar je mee 
omgaat word je mee besmet, luidt een spreekwoord. Als rijkdom centraal staat in je 
leven, heb je dan oog voor hen die het niet hebben gemaakt of die het niet kunnen 
maken in deze samenleving?  De strijd om de verplichte ziekenkosten verzekering 
laat zien waar de Amerikaanse samenleving voor staat en waar opponenten en 
voorstanders toe bereid zijn.  
Cynisch kan ik alleen maar zeggen: Droom maar even verder tot je wakker wordt… 

Demonisering 

De verleiding is natuurlijk altijd groot om de tegenstander te demoniseren. Dracula is 
een geliefd figuur om toe te passen: bijvoorbeeld op de leider van de ‘haatzaaiers’ 
die opkomen voor ‘vrijheid’, vooral die van hunzelf, is een goed voorbeeld. En die 
neiging leeft al gauw als de persoon in kwestie niet goed is aan te pakken op een 
normale wijze omdat hij of zij te glad is voor tegenargumenten en vooral overtuigd is 
van zijn of haar eigen gelijk. Het is de strijd tegen een van zichzelf overtuigde 
messias die absoluut niet open lijkt te staan voor welk woord dan ook van de 
tegenpartij en dan krijg je vanzelf de behoefte om de ander af te beelden als een 
“unheimliche” demon die uit is op jouw bloed en ziel. 
Maar ook dat werkt niet. Dat is net zo goed contraproductief. Misschien werkt het 
voor even en als de media erop springt omdat ze niet voldoende willen of kunnen 
nuanceren (want dat verkoopt beter) en dan is er weer een kleine storm in een glas 
water, maar uiteindelijk is het een doodlopende weg, een “Holzweg”. Demoniseren, 
het oproepen van demonen, het afschilderen van de tegenpartij als zombie, als 
wezen dat uit is op jouw vlees, jouw leven en jouw ziel, leidt alleen maar tot een 
donkere nacht waarin het gruwen gaat overheersen. In extreme situaties wordt dit 
goed zichtbaar: in samenlevingen waar iedereen bang voor elkaar wordt omdat 
niemand meer is te vertrouwen. Denk aan Stalinistisch Rusland, denk aan het 
Argentinië van Videla onder de militaire dictatuur, het Spanje van Franco, het 
Duitsland van Hitler, het Italië van Mussolini, het Noord-Korea van Kim Jong-un. Niet 
alleen het vrije woord is onmogelijk, een vrije pers, ook het denken is ingeperkt en 
verdacht want sommige gedachten zijn dan contraproductief, staatsgevaarlijk, 
vijandig. In een staat waar de sharia geldt is het recht van de vrouw minder waard 
dan dat van de man. In een land waar de opoffering voor Allah, of voor welk religieus 
ideaal dan ook, door een heldendood hoger staat aangeschreven dan een 
vreedzame tolerante samenleving, is de demonisering van alle andersdenkenden 
een feit. In een filosofisch of religieus systeem waar onderscheiden wordt tussen 
gelovigen (de ware gelovigen) en de niet-gelovigen of heidenen, waarbij deze laatste 
minder of geen rechten hebben is niet God aan de macht maar zijn het de demonen 
van de macht en de willekeur. Hamed Abdel-Samad heeft dat overtuigend laten zien 
in een lezenswaardige analyse van dit denken. Kortom de demon en de 



demonisering is geen optie om deze samenleving gestalte te geven en om op het 
politieke vlak macht te verkrijgen. Als je je hiertoe toch verlaagt, betekent dat het 
einde van democratie en de menselijke vrijheid want uiteindelijk gaat het dan alleen 
nog maar om je eigen macht en gezag: een dictatuur is in zicht.  

John Hacking 2017 (als vorm van nieuwjaarsvoornemen?) 
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Autonomie: laatste heilige koe 

In een dictatuur heeft alleen de ‘grote leider’ een bepaalde mate van autonomie: 
macht over leven en dood van zijn onderdanen. Meestal is dat een vorm van 
absolute macht. Maar met de dood of het afzetten van de leider is die macht voorbij. 
Ook absolute macht is relatief. Datzelfde geldt voor de macht van een partij. De partij 
zelf is in feite een fictie, net als de fictie staat of land. De partijleden oefenen macht 
uit in naam van de partij, de staat, het land. Het zijn dus sterfelijke individuen en hun 
macht is relatief. Ook deze autonomie is een beperkte.  

In een dictatuur loop je al snel gevaar, bijvoorbeeld als journalist, als je niet de 
heersende opvattingen van de leider, de partij, de staat communiceert. Kritiek is uit 
den boze. Dat zelfde geldt voor landen waar religieuze leiders de politieke macht 
hebben gegrepen of waar ze als religieuze autoriteit (te)veel inspraak hebben in 
politieke processen. Dat zien we in islamitische landen waar de politici hun oren laten 
hangen naar de religieuze leiders: religieus (neo)fascisme, wordt dat ook wel 
genoemd. Een fenomeen dat al meer dan een eeuw speelt in al die landen waar 
ingezet wordt op een sterke leider die zijn autoriteit bevestigd ziet door de religieuze 
voormannen. Mannen, niet de vrouwen, want die hebben geen recht van spreken. 

Fascisme en daarmee de roep om autoritaire leiders, radicale oplossingen en 
zelfverheerlijking ten koste van anders denkenden, anders gelovigen, anderen die er 
in de ogen van de schreeuwers niet bij horen, is niet de wereld uit. Helaas niet. Het is 
niet alleen een bedreiging voor de democratie, de verworven vrijheden op velerlei 
terreinen maar ook voor de ‘menselijkheid’ an sich. Het menszijn in de geest van een 
humane, gelijkwaardige, evenwichtige, eerlijke, rechtvaardige en vrij samenleving 



bestaat in de ogen van deze fascisten niet. Ze noemen het zelfs een leugen, een 
zwaktebod.  

Als we over autonomie willen spreken, op politiek terrein maar ook op algemeen 
menselijk gebied, zijn fascisme, dictatuur, en de afgeleiden daarvan de grenzen 
waartegen autonomie kan worden afgezet. Maar wat is autonomie in onze 
samenleving als niet iedereen gelijke kansen heeft, als niet iedereen vanuit een 
zelfde positie kan reageren op ontwikkelingen? Als er grote tegenstellingen tussen 
arm en rijk bestaan, ongelijkwaardige kansen, oneerlijk verdeelde welvaart? Macht in 
verschillende handen?  

Kortom als we in een democratische samenleving met elkaar moeten uitvinden welke 
kant het op moet, maar waarbij niet iedereen even slim, even handig, even goed 
geïnformeerd is, en niet dezelfde uitgangspunten hanteert om na te denken over een 
rechtvaardige samenleving waarin ieder lid tot zijn recht kan komen. Een 
verzameling van zeer verschillende individuen, groepen, standen, klassen, etc. etc. 
Kortom is er dan wel sprake van autonomie zoals wij dat misschien graag in onze 
verlangens en wensen zichtbaar zouden willen maken? Is autonomie in feite een 
fictieve grootheid? Een hersenspinsel, een niet te vervullen verlangen, een idee fixe?  

Autonomie is in de Westerse samenleving vanouds gebaseerd op het autonome 
individu. Het individu is een zelf, een ego, dat een zekere mate van eigenheid heeft, 
een eigen rationaliteit, emotionaliteit, een zekere mate van menselijkheid en van 
solidair gedrag naar andere individuen. Maar bestaat dit zelf wel? Is het ook niet een 
gewenst ideaalbeeld, een fictie? Als je bekijkt dat het zelf in een lichaam woont waar 
het geen of weinig invloed op heeft, het lichaam als zelfplaats, autotopos, dan 
betekent dit dat de geestelijk ervaren autonomie van een zelf lichamelijk begrensd 
wordt. Je hoeft maar ernstig ziek te worden en je rationele en emotionele vermogens 
kunnen ernstig worden aangetast. Demente bejaarden die op de lijst staan om 
kunstmatig te sterven, omdat ze daar in een vroeger stadium voor hebben gekozen, 
zijn een voorbeeld van het grijze schemergebied dat ontstaat als het begrip 
autonomie wordt toegepast in dit soort van discussies over wel of niet helpen met 
sterven.  

Een mens leeft niet alleen, hij maakt onderdeel uit van netwerken en verbanden. 
Anderen bepalen en kleuren het eigen leven. Een mens, een zelf is ook een wezen 
in telkens een heterotopos, een andere plaats die iets met je doet en die invloed 
heeft. En die andere plaatsen met andere mensen vormen netwerken: 
heteronodus(sen) terwijl jezelf een zelfknooppunt blijft, autonodus, voor je eigen 
gedachten en gevoelens. Het is dus ingewikkeld. Autonomie, zeker in de nieuwe 
constellaties die de virtuele werkelijkheid aanbiedt, is zeer fragwürdig om het maar 
eens op zijn Duits te zeggen. Dat wil zeggen: er kunnen heel grote vragen bij dit 
concept worden geplaatst.  

Is autonomie de laatste heilige koe in onze geschiedenis? Is ze het laatste bolwerk 
dat moet worden geslecht? Of beter, is dit bolwerk al lang en breed ondergraven met 
alle privacy-schendingen, geheime dienst operaties, afluisterpraktijken, maar ook met 
de registraties bij tal van instellingen die alles over ons te weten kunnen komen? Als 



politici in naam van autonomie voorstellen doen om onze vrijheid te verdedigen, te 
beschermen en te behoeden voor kwaadwillenden, dan zitten ze eigenlijk te liegen 
want die autonomie is er niet. Die is er waarschijnlijk ook nooit zo geweest. 

Dus wat nu? Hoe verder? Hoe verder met een gemankeerde autonomie-beleving? 
Een gemankeerde vrijheid, een gemankeerde vorm van humaniteit die het binnen 
grenzen moet doen: lichamelijke grenzen, intermenselijke grenzen (waartoe ook de 
politiek behoort) en economische grenzen? Roeien met de riemen die je hebt? Wie 
zal het zeggen. De echte bedreigingen beginnen zich langzaam te manifesteren: de 
techniek die een eigen leven gaat leiden en die niet kan differentiëren en nuanceren. 
Techniek die geen humor, geen cynische, geen emotie kan begrijpen. Science-
Fiction films maken dat meer dan duidelijk. We gaan een donkere toekomst 
tegemoet. Of gloort er toch nog hoop aan de horizon? Maar dan moeten we zeker 
niet inzetten op fascisme of op autoritaire leiders want dan is het hek nog sneller van 
de dam en zitten wij in zelfgekozen gevangenissen, sneller dan je zou denken. 

John Hacking 2018 

“Barbaren” 

Friedrich Schiller, de Duitse schrijver, vraagt in 1795, hoe het kan dat - na alle 
“Aufklärung” - ‘Verlichting’ - wij nog steeds barbaren zijn. Een vraag die Schiller, zo 
Thomas Hettche, die hem citeert, stelt in zijn werk: “Über die ästhetische Erziehung 
des Menschen (…).” En Hettche vervolgt, Schiller citerend: “Das Zeitalter ist 
aufgeklärt, heisst es dort, das heisst die Kenntnisse sind gefunden und öffentlich 
preisgegeben, welche hinreichen würden, wenigstens unsre praktischen Grundsätze 
zu berichtigen. Der Geist der freien Untersuchung hat die Wahnbegriffe zerstreut, 
welche lange Zeit den Zugang zu der Wahrheit verwehrten, und den Grund 
unterwühlt, auf welchem Fanatismus und Betrug ihren Thron erbauten. Die Vernunft 
hat sich von den Täuschungen der Sinne und von einer betrügerischen Sophistik 
gereinigt. So resümiert Schiller durchaus stolz die Leistungen seiner Epoche, um 
dann aber zu fragen: woran liegt es, dass wir noch immer Barbaren sind?” (pag. 39) 

Kortom ondanks de Verlichting, de schijnbare overwinning van het verstand op het 
‘onverstand’, de domheid en het bijgeloof, is de barbarij niet verdwenen. Dat blijkt 
telkens weer ook uit de oorlogen die worden gevoerd en de gruwelijkheden die 
daarbij plaatsvinden. Tot op de dag van vandaag is beschaving slechts een dun 
laagje dat onder bijzondere omstandigheden vaak snel loslaat. Tevoorschijn komt 
een mens en komt menselijk gedrag dat vaak met geen pen te beschrijven is omdat 
het alle beschrijvingen tart. Bedenken bijvoorbeeld dat je een heel volk als het 
Joodse, wilt uitroeien inclusief anderen die daarbij horen zoals zigeuners, Oost-
Europeanen, homosexuelen, en alle andere vijanden van de staat, in 
concentratiekampen, getuigt van een vorm van barbarij die eigelijk nauwelijks 
voorstelbaar is. Ware het niet dat het daadwerkelijk zo heeft plaatsgevonden.  



Ook de Duitse filosoof Peter Straser breekt zich hierover het hoofd en vraagt zich af 
hoe dit kan en hoe dit ontiegelijke kwaad de harten en geesten van mensen kan 
beheersen dat ze tot dergelijke daden in staat zijn. Strasser die nadenkt over de 
werkelijkheid van Europa en het begrip ‘Avondland’, gebruikt het beeld van de strijd 
van de titanen die onder het juk van de goden vandaan komen om opnieuw hun 
verschrikkelijke macht en drang tot destructie tot uitvoer te brengen. Na de beide 
wereldoorologen lijkt het nu weer alsof de periode van bezinning voorbij is en dat 
nieuwe/oude krachten zich opnieuw roeren: “Wij zijn het volk, wij willen bepalen wat 
er met en in Europa, het Avondland gebeurt, wie welkom is en wie buiten moeten 
blijven.” Strasser legt een verband met de tijd voor Wereldoorlog Twee als hij schrijft: 
“Ein Volk, ein Reich, ein Führer!" Das war Titanismus als Massenkult, unterstützt von 
den Riesenmaschinen, die der Zeit entsprachen. Jünger sprach vom Kult des 
“Arbeiters", heute treten uns nicht mehr glühende Stahlöfen, Dampfhämmer und eine 
gigantische Kriegsproduktion vors innere Auge, sondern die elektronische Hightech-
Welt, in deren Hinter- und Untergrund freilich die Silos mit den Atombomben und 
chemischen Waffen darauf warten, endlich entsiegelt zu werden, am das Inferno 
über die Welt zu bringen.”  

Dubieuze krachten zijn nu aan het werk: Het zijn mensen die de straat op gaan en 
die de macht eisen voor het volk, (wie dat dan ook moge zijn, het is altijd een groep 
die anderen uitsluit, die in hun ogen niet bij het volk horen). Die krachten 
manifesteren zich o.a. in gewelduitbarstingen tegen vluchtelingen en het in brand 
steken van huizen van asielzoekers. Een vorm van barbarij die haaks staat op de 
christelijke opdracht om de vreemdeling te ondersteunen en op te vangen.  
Kan die christelijke en bijbelse boodschap nog een halt bieden aan dergelijk geweld? 
Durven we nog aan onze opdracht als christenen vast te houden om de vreemdeling 
een thuis te bieden? Naastenliefde laten gelden boven de mentaliteit van ‘ik eerst en 
boven alles’? 
Strasser schrijft en hij is niet erg mild in zijn oordeel:  
“Die neuen Herren (darunter viele weibliche Gestalten), die sich ins Zentrum der 
Macht schieben, indem sie erfolgreich behaupten, die Vox populi hörbar und bald 
auch spürbar zu machen, sind, äusserlich oft unansehnlich, ihrem Auftrag nach 
“titanische" Gestalten: Sie befeuern das dämonische Urwesen, das in jedem Kollektiv 
schlummert, sie öffnen den Keller der Instinkte, welche zur Opferbereitschaft und zur 
Mordlust drängen: zur Lust daran, den Himmel auf die Erde herabzuholen, indem 
alles, was dem eigenen grössenwahnsinnigen Trachten, der eigenen Gier zur 
Selbstvergottung entgegensteht, ausgelöscht wird.” 

Strasser herkent in de woede van die agressieve demonstranten, hun a-tolerante 
gedrag tegenover andersdenkenen, asielzoekers, vluchtelingen, mensen die afwijken 
van de de norm die de demonstranten opeisen als de enige ware, namelijk bevestigd 
hun eigen oordelen en vooroordelen, een vorm van barbarij die opnieuw aan het licht 
komt nadat we de tijd van de nazi’s in Duitsland achter ons hebben gelaten. Moderne 
media en technieken laten zien hoe hard deze groepen kunnen schreeuwen en 
hoeveel onheil ze willen en kunnen aanrichten als je hen hun gang laat gaan. 
Badinerend erover praten, of roepen dat het zo’n vaart niet loopt, is gevaarlijk want 
daardoor worden ze onderschat en kunnen ze hun woede blijven botvieren.En dat 
niet alleen, ze leggen ook de samenleving plat en blokeren de democratische 
krachten die in onze samenleving werkzaam zijn. Strasser schrijft:  



“Wesentlich an den titanischen Epochen ist ihr grundlegender Amoralismus und eine 
“Wut", die sich gegen alles richtet, was man nicht selbst ist. Zu lange musste man im 
Dunkeln ausharren, als Teil des tellurischen Heeres der Verfemten, während an der 
Oberfläche die Schalmeienklänge einer sogenannten “Menschlichkeit" und ihrer “ 
Rechtskultur” dafür sorgten, dass sich am Schluss jedwede absolute Autorität, allen 
voran die der Götter und des Gottes, in ein hässliches Gezänk auflöste - Ausdruck 
dafür, dass die vitalen Krafte des Lebens blockiert und zersetzt worden waren.” 

Wat is dat voor een angst die velen in hun greep dreigt te krijgen en te houden zodat 
ze alle middelen willen inzetten om vluchtelingen te weren en de muren rond Europa 
hoger dan ooit te bouwen? Vergezeld dan van de tirades van volksophitsers die de 
ondergang van Europa voorspellen als we onze grenzen open blijven houden? 
Populisten die niets beter weten te melden dan dat de ondergang aanstaande is, dat 
de Islam de grootste bedreiging is en dat alleen onverdraagzaamheid en 
zelfverdediging de enige wapens zijn tegen dit ‘gevaar’ van buiten. Strasser beschrijft 
die angst alsvolgt, een angst die zelfs over lijken gaat en die aanzet om de meest 
drastische maatregelen goed te keuren:  
“Eine urmächtige Angst, uns im Kampf ums Überleben nicht gegen die 
heranströmenden Massen der Elenden durchsetzen zu können, macht sich in 
unseren Herzen breit. Während auf den Meeren, zusammengepfercht in 
schwankenden Booten, die der Last nicht standhalten, Tausende und Abertausende 
ertrinken, Männer, Frauen, Kinder, tönen bei uns, die wir auf dem Trockenen sitzen 
und hinausschauen auf die Todesstätten, die Propheten des Untergangs immer 
schriller: Jawohl, wir werden untergehen, als Volk, als Staat, als Kultur, falls wir nicht 
jene untergehen lassen, die auf der Flucht sind. Nein, nicht untergehen lassen (wir 
bleiben vorerst sprachlich noch “human"), aber wegdrängen, abschieben, in 
meerumzäunten Konzentrationslagern bündeln, und zwar rasch und umfassend …" 

Wie had gedacht dat 60-70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog weer 
dergelijke geluiden op straat en in de sociale media te horen zouden zijn? Oproepen 
tot vernietiging, oproepen tot opsluiting en deportatie van ongewenste 
vreemdelingen. Strasser schrijft dat het lijkt alsof we ons opeens in een van de meest 
zwarte scenario’s van science fiction bevinden waarbij geopolitieke overtuigingen en 
opvattingen bepalen hoe wij tegen anderen aankijken en hoe de wereld er in onze 
ogen uit moet gaan zien, opdat we veilig ons gewone leventje kunnen voortzetten, 
niet bedreigd door allerlei mensen van buiten. De anderen, de vreemdelingen 
worden tot demonen verketterd, ze zijn het gevaar voor onze samenleving, zo lijkt 
het en zo worden ze neergezet. Barbarij in volle glorie, alleen hebben we het niet in 
de gaten en verklaren we de ander, de ongewenste vreemdeling tot barbaar die ons 
beschaving bedreigt. Maar we zijn het zelf die getuigen van barbarij.  
Strasser legt ook een verband met de aangekondigde eindtijd door dwaallichten 
zoals in mijn ogen de Heer Bannon in de VS en andere aanhangers van de Alt-Right-
beweging, waar ook in Nederland meneer Baudet mee pronkt, meneer Wilders en 
veel anderen die niet veel op hebben met andersdenkenden, met humanisme en met 
democratie in de ware zin van het woord, namelijk dat iedereen een stem in het 
kapittel heeft en dat de vreemdeling net zo goed meedoet als de niet-vreemdeling.  

Eindtijd verkondiging en de militaire aanpak van het probleem hangen samen 
volgens Strasser, dat wil zeggen, er komt een oorlog op wereldschaal, een totale 



eindafrekening, een fenomeen waar ook de aanhangers van de militante Islam, leden 
van IS, op hopen, net als fundamentele christenen en Joden. 
“Es ist, als ob wir in der schwarzen Science Fiction lebten; als ob, bei höchstem 
technischen Knowhow, der Kampf der Welten ausgebrochen wäre, unter maximalem 
Einsatz aller Ressourcen. Das ist die Paranoia, die mit dem Wiederauftauchen der 
titanischen Urgewalten nach dem Rückzug der Götter unsere Seelen zu durchfluten 
beginnt. Volk-ohne-Raum-Phantasien treiben gespensterhaft durch die Gehirne. Statt 
in christlichen Kategorien zu denken, denkt man wieder in kontinentalen 
Verschiebungsstrategien, “grossraumpolitisch” eben.  
 Das ist authentisch militärisches Räsonnement, eine hysterische 
Vorlaufbewegung zu künftigen Endzeitszenarien. Die Millionen und Abermillionen, die 
heute auf der flucht sind, sind uns, nach einer kurzen Phase aufflackernder 
Willkommenssentimentalität, zu einer  existenzbedrohenden massa damnata 
geworden, die allerlei Teuflisches, Vampirisches und hochexplosiv Terroristisches mit 
sich führt.” 

Strasser is dan ook bang dat wij ‘als kinderen van het licht’, voorvechters van een 
Europese vrede en pleitbezorgers voor gerechtigheid en opvang van vreemdelingen 
het heel zwaar gaan krijgen. Komen we niet in een zwarte nacht terecht, een 
herhaling, maar dan misschien erger, dan wat er in 1934-1945 gebeurde in Europa 
en in de wereld? Hoe kunnen we die nacht afwenden, zijn we sterk genoeg om 
tegenwicht te bieden tegen deze moderne barbarij? 
Rechts populisme leidt uiteindelijk vaak tot de roep om een ‘messias’, een ‘verlosser’ 
die het ‘volk’ de weg wijst uit de dreiging. Een weg die volgens deze ‘verlosser’ niet 
zonder offers kan worden afgelegd. Maar het is een weg naar de afgrond omdat de 
verlangens naar verlossing onder dit streven - hoe begrijpelijk ook - niet deugen. Ze 
zetten in op de verkeerde manier, ze sanctioneren geweld en intolerantie als of dit de 
juiste middelen zijn om het doel te bereiken. Als je eenmaal begint met moorden is 
het einde zoek en wacht alleen de ene vergelding na de andere. Strasser beschrijft 
dit proces zo; 
“Das ist die Stunde derer, die man heute, scheinnaiv verharmlosend, 
“Rechtspopulisten" nennt. Grund genug, den Stimmungshintergrund des Populismus 
auszuleuchten. Diagnostische Pauschalierungen wie “Politik-" oder gar 
“Demokratieverdrossenheit" sind gewiss nicht unangebracht; ebenso wenig sind es 
Warnschilder nach dem Muster: “Wehret den Anfängen!" Aber derlei Rhetorik bleibt 
an der Oberfläche einer Untiefen-Problematik, die der Psalmist vor langer Zeit in die 
Formel goss:  

 Abyssus abyssum invocat. 

 Dass der Abgrund nach dem Abgrund rufe, mag zwar keine akkurate 
Übertragung aus dem Ursprungstext sein. Trotzdem formuliert sie ein 
Charakteristikum der vorerst diffusen Massengestimmtheit. Hinter den vordergründig 
umlaufenden “Verdrossenheiten" steckt, unschwer erahnbar, ein geschichtsträchtiges 
Bedürfnis: Heilsverlangen.  

Die Völker der Moderne wollen nicht bloss Wohlstand und Freiheit und 
Rechtssicherheit. Sie wollen, darüber hinaus, mehr als eine nationale Identität, die 
schemenhaft bleibt, ein bleiches Phantasma, zusammengestückelt aus nostalgisch 
verbrämten Geschichtsresten. Es gibt die fortdauernde Sehnsucht nach umfassender 



Sinnstiftung, die gegen die zeitläufigen Widrigkeiten eine Geborgenheit im Kollektiv 
gewährt.  

Das ist der lockende Abgrund. 

 Dabei geht es um nicht weniger als das Schicksal des Volkes, verkörpert 
durch einen Führer, der Züge eines religiösen Repräsentanten oder göttlichen 
Gesandten tragt. Und darin gründet, dass alle grossen Geschichtsverbrecher - der 
Name Hitlers steht uns am nächsten – eine Anziehungskraft ausüben, die zeitlos zu 
sein scheint, “ewig", solange das historische Gedächtnis als Mythenschmiede reicht. 
Das Charisma des Führers ist numinos.” 

Met een goddelijke leider, een alom aanbeden partijleider, een nieuwe ‘god’ die het 
weet en die het kan, moet het geluk wel binnen handbereik liggen. Daarom krijgen 
partijleiders zoveel krediet van hun volgelingen, hoe dom ze vaak ook acteren. 
Meneer Trump, meneer Poetin, meneer Erdogan, meneer Xi in China, zijn 
voorbeelden op wereldschaal van leiders die door hun volgelingen worden 
aanbeden. Op nationaal niveau zijn meneer Baudet en meneer Wilders voorbeelden 
die het in de ogen van hun aanhangers niet verkeerd kunnen doen. In het kader van 
praten met iedereen, (Baudet met een vermeende ‘racist’) ook al zijn de ideeën van 
de gesprekspartner verdacht, dubieus en controversieel, wordt het gedachtengoed 
van andere anti-humane, racistische en ondemocratische dwaallichten voor het 
voetlicht gebracht. Opeens mag weer worden gezegd dat het ‘blanke ras’ (wat dat 
dan ook moge zijn, want was is een ‘ras’) slimmer, intelligenter en van meer waarde 
is dan andere gekleurde ‘rassen’, ‘volken’, ‘stammen’, en daarmee zit je meteen in 
een racistisch gekleurd discours met dito vooronderstellingen. Of dat het 
Nederlandse volk (wat dat dan ook moge zijn) het meest waardevolle en kostbare is 
etc. etc. etc. Het is een vorm van benepenheid en kortzichtigheid die een gevaarlijk 
opstapje vormen tot een agressief beleden nationalisme en anti-humanisme.  

In feite stelt Strasser dat de aanhang van deze leiders hen een soort van ‘goddelijke’ 
status toedicht, een ‘numineus’ charisma dat eigenlijk alleen een ‘god’ toekomt. Je 
ziet dus dat het verlangen naar verlossing, en de groote van de frustratie over het 
ervaren heden, ertoe leiden dat alle hoop gevestigd wordt op een nieuwe ‘god’. Dat 
mechanisme is zo oud als de mensheid. Maar ook de afgrond die daarmee gepaard 
gaat kennen we maar al te goed.  

Waarom blijven mensen zo dom om te geloven in een messias, een verlosser terwijl 
uit de menselijke geschiedenis blijkt dat elke verlosser die oorlog gaat voeren een 
valse messias is, een dwaallicht die de ondergang van miljoenen en miljoenen 
bespoedigt. Hoe dom kan een mens zijn om zijn hele hebben en houden toe te 
vertrouwen aan dergelijke dwaallichten? Religies zijn ook groot geworden door deze 
vorm van vertrouwen maar ze hebben de mensheid er niet van kunnen weerhouden 
om vaak hun kaarten te zetten op deze seculiere verlossers. Met alle gevolgen van 
dien. Ook gelovigen, religieuze mensen, gingen en gaan in die beweging vaak mee 



waarin de afgrond wenkt: De oorlog die aan alle problemen een einde zal maken. 
Wat is in feite dan nationalisme? Dat is een beweging die je uiteindelijk dichter en 
sneller bij je dood brengt. Dat is de conclusie. Levert het wat op? Hoogstens korte 
termijn winst en vooral veel valse hoop. De mensheid als zodanig brengt het niet 
voorruit en het barbarendom blijft onderdeel van het proces omdat geweld de 
drijvende en motiverende kracht is om de eigen autonomie koste wat kost te 
beschermen en op de eerste plaats te zetten. Ik eerst en boven alles, de rest kan 
stikken - moraal. Dat is in een notendop het nationalisme in extremis waar deze 
dwaallichten voor staan.  

Strasser houdt in zijn visie op het ‘Avondland’ een pleidooi voor de menselijke 
waarden, de christelijke inspiratie van naastenliefde en gerechtigheid, het 
humanisme en de strijd voor een menswaardig bestaan voor allen. Hij verwijst naar 
de inspiratie en de geestkracht van Pinksteren waardoor mensen bezield kunnen 
raken om op te komen voor het goede tegenover het radikaal boze. Velen voelen 
zich tegenwoordig slachtoffer. Het slachtofferschap wordt te pas en onpas ingezet 
om het eigen gelijk te halen in de politiek. Populisten roepen voortdurend dat ze 
slachtoffer zijn van de media, de pers, de linkse tegenwerking (hoe zo links, wat is 
nog links?), het ‘cultuurbolsjewisme’ (wat is dat eigenlijk?), de kliek aan de macht, de 
‘grachtengordel intelligensia’ (wie zijn dat nou weer?), terwijl ze zelf deel uitmaken 
van een gekozen volksvertegenwoordiging. Wat willen ze dan nog meer? Dat de 
anderen de mond wordt gesnoerd, dat zij het alleenrecht hebben om te spreken en te 
schreeuwen?  
Het is tijd voor actie, voor een tegengeluid met concrete daden van mede-
menselijkheid. Als je die daden die licht brengen in een mensenleven niet laat zien 
kan de nacht wel eens snel en overweldigend binnentreden in onze samenleving. 
Dan is het een kwestie van jaren dat de hardste schreeuwers en de grootste 
barbaren bepalen welke kant het op moet. We zijn toch niet vrij geworden, vrij 
gemaakt, vrij geboren om ons als makke schapen naar de afgrond te laten leiden, al 
is het in naam van een ‘valse’ autonomie? 

John Hacking 2018 

bron:  
Hettche, Thomas, Unsere Leeren Herzen. Über Literatur, Köln 2017 (Kiepenheuer & 
Witsch), pag. 39 

Strasser, Peter, Mein Abendland. Versuch über das unerreichbare Nahe, Paderborn 
2017 (Wilhelm Fink) pag. 12-19; pag 30 

Beste mensen, 

en daarmee sluit ik niemand uit, ongeacht ras, volk, sekse, politieke achtergrond, 
religie, wereldbeeld, beroep, opleiding, afkomst en achtergrond, persoonlijke 
voorkeuren op diverse gebieden, allemaal factoren waarmee wij onderscheidingen 
creëren, waarmee we ons afzetten tegenover elkaar, waarin we voedsel vinden om 



elkaar te bestrijden alsof een van deze factoren belangrijker is dan een 
mensenleven. Mensen, dat zijn wij. Dat in eerste instantie. Geen microben, insecten, 
of andere species uit de dierenwereld zoals de ezel of de aap.  In veel denigrerend 
taalgebruik wordt de ander soms weggezet als een van deze terwijl hij of zij een 
mens is, ’One of the Humankind’!  
Taal, ook een andere dan de Nederlandse, kan ons iets leren: Humankind, de 
menselijke soort, is, dat kun je ervan maken als je de begrippen uit elkaar haalt: 
human-kind, mens-vriendelijk. Wees mensvriendelijk omdat je mens bent en omdat 
de anderen ook mens zijn. Maar wanneer valt dit kwartje in al die situaties waarin we 
elkaar behandelen alsof we geen mensen zijn?  

Wat is er belangrijk aan het behoren tot een natie, een volk, een stam, een groep 
zodat moord en onderdrukking van anderen gerechtvaardigd kan worden? Mij lijkt 
niks. We hebben hetzelfde bloed en wij worden geboren en gaan dood. Alle 
onderscheidingen zijn als het ware een vorm van kunstmatige onderscheidingen als 
het onderscheid dat gemaakt wordt belangrijker wordt geacht dan de 
overeenkomsten die wij met elkaar hebben.  
Dan plaatsen wij een onderscheid bovenaan ons waarderingssyteem en anderen die 
daar niet toe behoren worden daarvan de dupe. Het omgekeerde doen anderen weer 
met ons. ‘Fijne wereld die hecht aan de buitenkant’ terwijl het leven ons leert dat wij 
allemaal sterfelijk zijn en dat wij dus iets van ons leven moeten maken want de tijd is 
kort. Ideologie, leerstellingen, dogma’s, nationale items waar mensen hun leven voor 
moeten geven: bullshit! Volksbedrog, leugenpraat. Hoe dom kun je zijn om je leven in 
de waagschaal te stellen voor een oorlogshitser, voor een politicus die oproept tot 
onverdraagzaamheid? Voor mensen die anderen tot vijand maken omdat ze ‘anders’ 
zouden zijn?  

Als je jezelf een rad voor wilt laten draaien is dat erg jammer. Voor je het weet ben je 
dood. Alle moeite vergeefs, alle geweld totaal zinloos. Met haat bouwen we geen 
wereld, haat brengt alleen meer haat en geweld. Dood ga je sowieso, maar als de 
haat escaleert en prevaleert gaat het alleen wat sneller. Niks geleerd, niks verkregen, 
niks bereikt. Het graf is je lot. Eindbestemming. 
Vanuit het oogpunt van de liefde is haat satanisch, duivels, verwoestend. Vanuit het 
oogpunt van de liefde is onderscheid dat leidt tot discriminatie, racisme en uitsluiting 
werk van de satan, de tegenstrever, de roet in het eten gooier. Jehoeft niet in een 
duivel te geloven om te zien hoe mensen duivels handelen. De kranten staan er 
dagelijks vol mee. En al dat vernietigend handelen leidt alleen maar sneller naar de 
afgrond. Uit die afgrond is geen terugkeer mogelijk.  

Als macht en bezit de belangrijkste drijfveren worden in een mensenleven is het 
tragisch gesteld met die mens. En als velen zich hierdoor laten meeslepen is dat nog 
tragischer. Het leven wordt dan een tragedie, erger dan de meeste auteurs zouden 
kunnen verbeelden. Hel op aarde, de voorbeelden van Dante zijn er niets bij. Ook dat 
zien we vaker dagelijks terug in het nieuws: onschuldigen die slachtoffer worden van 
geweld in oorlogen en onmenselijke situaties. Geweld roept tegengeweld op, macht, 
tegenmacht. Als je uiteindelijk niets te verlieze hebt kun je alles geven om het geweld 
dat op je wordt uitgeoefend te weerstaan. Dat kan gruwelijk eindigen.  
Je hoeft geen illusies te hebben over de goedheid en het barmhartige karakter van 
de mens. Dagelijks worden die illusies gelogenstraft. Maar je hoeft ook niet zo zwart 
wit te denken alsof liefde, begrip, tolerantie en barmhartigheid geen gewicht in de 



schaal leggen. Je ondervindt het zelf als je leeft. Je ondergaat het effect van je 
handelen, van je vertrouwen of wantrouwen. Je merkt wat je denken en je handelen 
met je doet. Je wordt er blij van of niet. Het effect is meestal direct meetbaar en 
ervaarbaar. De keuze is dus aan jou. Dat is je vrijheid…Beste mensen…. 

John Hacking 2018 
(begin van een fictieve toespraak) 

Comfort-zone… 
of zijn wij allen hooplopers? 

That face of undefinable hunger which we must resemble, is that the soul? 
Tragic duplicity of our features. 
God flees. 
Our eager hands try in vain to hold Him back and, coming together, outline the oval 
of His vanished face. 

Edmond Jabès, The Book of Questions, Yaël, elya, Aely, Translated from the French 
by Rosmarie Waldrop, Middletown, Connecticut 1983, (Wesleyan University Press) p. 
61 

Hooplopers, dat zijn matrozen met een lage rang, ongeoefend, lichtmatrozen, zo 
leert ons de woordenlijst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het woord trof 
me toen ik een artikel las over een bergingsoperatie van een schip van deze 
compagnie dat in 1740 voor de kust van Engeland is vergaan, de Rooswijk. 
Hooploper, hoop-loper, als ik het woord splits krijg je een interessante variant in 
betekenis: iemand die loopt op basis van hoop, in het geval van de matroos, een 
schepeling die meevaart in de hoop er beter van te worden. Bij de berging van 
wrakstukken bleek dat veel opvarenden zilveren munten bij zich droegen, illegaal, 
om deze tegen hogere wisselkoersen te ruilen in de koloniale gebieden. Daar waren 
die zilveren munten veel meer waard dan in het thuisland. Snel vergaarde winst, 
meevaren om er snel beter van te worden, tenminste als je alle ontberingen, stormen 
en mogelijke rampen zou overleven. Het woord hooploper hoor je niet of nauwelijks, 
het is in onbruik geraakt. Maar een bergingsoperatie brengt ook oude woorden aan 
het licht. 

Toen ik vorige week tijdens het Time Out Project op de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen (HAN) een tijd in het glazen huis doorbracht (zonder telefoon of laptop) om 
na te denken over mijn leven, een pas op de plaats, verwonderde ik mij over het feit 
dat wij op de een of andere wijze een vorm van comfort nodig hebben om te 
existeren. Niet alleen een dak boven ons hoofd, voedsel, kleding en veiligheid, maar 
ook geestelijk comfort. Je thuis voelen in je lichaam, je werk, je opleiding, je 
vriendenkring, je familie, je woonplaats, je land etc. etc. Wat is dit, dit verlangen naar 
comfortabele omstandigheden? Waar komt het vandaan en hoe diep is het geworteld 
in ons bestaan? Comfort, com-fort, als ik ook dit woord uit elkaar haal stuit ik op het 



woord fort, bescherming tegen de buitenwereld. Als ik voor het begrip comfortabel, 
“comfortable” in het Engels, synoniemen zoek krijg ik: comfy, cosy, cozy, deluxe, 
easy, homelike, homely, homey, homy, informal, inviting, pleasant, relaxed, relaxing, 
restful, secure, snug, soothing, warm, welcoming, well-appointed…In het Nederlands 
is de lijst wat korter: aangenaam, behaaglijk, gemakkelijk, geriefelijk, gerieflijk, 
gezellig, onderhoudend, ruimschoots… 

Comfort heeft met de aangename kant van het leven te maken, zeker niet met 
spanning en avontuur van de lichtmatroos die zee en stormen moet doorstaan in de 
hoop om in de Oost (of West) er beter van te worden. Het Time Out Project is een 
idee ontstaan op basis van het gegeven dat veel studenten lijden onder werkdruk, 
studiestress, (zelfs burn-out klachten soms) door de toegenomen ervaren druk op 
hun leven. Ook gevoelens van eenzaamheid en soms depressie komen boven in een 
onderzoek uit 2017 waar meer dan 4000 studenten aan hebben meegewerkt. Zie 
hierover de informatie in het universiteitsblad van de Radboud Universiteit te 
Nijmegen VOX of in het studentenblad Ans over dit onderwerp. Studiestress, 
werkdruk, werkstress, studenten en medewerkers kunnen er behoorlijk last van 
hebben. Daarom het idee voor een Time Out, een pas op de plaats, nadenken over 
de weg die je hebt afgelegd en die je nog wilt afleggen. Een kans om stil te staan bij 
je eigen leven. Hoe krijg je een comfortabel leven ondanks de werk- en studiedruk? 
Of is dat niet mogelijk? Tegelijk werken en studeren en comfortabel leven? Ben je 
vooral een hooploper, die nu moet investeren, die risico’s moet lopen, moet durven, 
wagen, eruit halen wat erin zit, en genieten, comfort dat komt later, als het leed 
geleden is? 

Zie de huizen aan de Amsterdamse grachtengordel waar een Nederlands politicus 
zoveel moeite mee heeft omdat hij de bewoners van alles en nog wat verwijt, zij zijn 
het resultaat van de opbrengst van jarenlange handel. De bouwers en bewoners van 
die huizen zijn rijk geworden door de inzet van talloze hooplopers die zelf misschien 
niet boven hun armzalige bestaan zijn uitgestegen. Dat heet kapitalisme, geld 
verdienen over de ruggen van anderen. Daar heeft onze Nederlandse politicus het 
niet over. Hij kijkt vooral naar culturele en politieke interesses van deze doelgroep die 
haaks zouden staan op zijn beleden vorm van vrijheid. Alsof hij zelf zou weten wat 
vrijheid inhoudt terwijl zijn partijleden aan zijn leiband moeten lopen op straffe van 
uitsluiting, verbanning uit zijn partij. Een nieuw licht aan de politieke horizon heeft zijn 
hoop gevestigd op het begrip democratie, maar ook hij verschilt niet zoveel van de 
vorige politicus die vrijheid verwart met partijdiscipline en gehoorzaamheid aan de 
grote leider. Deze zelfbenoemde visionairs denken het land te moeten leiden naar 
een hoopvolle en vooral glorieuze toekomst, een soort van gouden eeuw, alsof alles 
goud is wat er blinkt. Ook zij zijn een soort hooploper, maar dan op het speelveld van 
de politieke arena. Daar woeden heel andere stormen: het gevaar van politieke 
terreur, racisme, intolerantie, het verlies van meningsvrijheid, het ontbreken van 
democratische gezindheid, macht van de sterkste, macht van de meerderheid die de 
minderheid onderdrukt…En een heel groot gevaar is het comfort van de verkregen 
zetel, eenmaal gekozen willen blijven vastplakken op de stoel van de macht, 
corruptie, machtswellust, zie de acties van een president in Turkije, Rusland, China, 
De Filipijnen of de VS. Ik vermoed dat alle ophef die deze laatste president 
veroorzaakt een vorm van tactiek is om de hele wereld tegen zich in het harnas te 

https://www.voxweb.nl/international/study-success-is-more-than-just-getting-good-grades
https://www.ans-online.nl/nieuws/radboud-universiteit/10581-welzijn-ru-studenten-laat-te-wensen-over


jagen via handelsoorlogen en andere acties, zodat het land achter hun leider, hun 
Messias, hun redder kan gaan staan, een bekende en vertrouwde tactiek om macht 
te behouden. Hooplopers van de buitencategorie op het politieke en geopolitieke 
speelveld van de wereld.  

Hoe moet het dan verder met ons en onze wereld? We willen allemaal (en het liefst 
voor iedereen, want dat is christelijk) een comfortabel bestaan, beveiligd tegen alle 
onrust, zoals een zinsnede luidt uit de katholieke liturgie als gevraagd wordt om 
vrede… Hoe vinden we en scheppen we een wereld die comfortabel is voor allen, 
geen vluchtelingen op zoek naar een beter leven, hooplopers ondanks alle 
tegenslagen en weerstand, een slachtoffers van mensenhandel, van prostitutie, van 
oorlog en geweld, uitbuiting, armoede, machtsmisbruik en corruptie? We leven als 
het ware in de geest van een “culture of progress”, een cultuur van vooruitgang. 
Maar wat is voorruitgang als zovelen nog het onderspit delven? Als hooplopers te 
hoop lopen tegen de muren van het rijkere Westen? Als politieke hooplopers alleen 
maar uit zijn op eigen gewin? “Après nous le déluge?”, na ons (de ondergang van) 
de zondvloed, ook als over 30 jaar de ijskappen zijn gesmolten? Als miljarden en 
miljarden dollars worden besteed aan kernwapens die niet kunnen worden ingezet 
omdat dan het einde van de mensheid dreigt? Is dat voorruitgang? Onze technische 
en culturele verworvenheden, onze toegenomen kennis, onze onwaarschijnlijke 
mogelijkheden en kansen die er liggen schijnen niet er toe te kunnen leiden dat wij 
met zijn allen comfortabel op deze aarde kunnen leven. Ik noem dat dus geen 
voorruitgang, maar een ernstige crisis die het overdenken waard is opdat er stappen 
worden genomen uit deze situaties die knechtend zijn voor mensen.  

Time Out is nodig in het produceren van nutteloze wapens, in het consumeren van 
nutteloze goederen, het belasten van het leefmilieu met allerlei acties die alleen maar 
korte termijn winsten opleveren….etc. etc. Er is werk aan de winkel, nu meer dan 
ooit, want veel staat op het spel. Anders is er geen toekomst meer om op te hopen. 

John Hacking 2018 

Fragility 

Wat de buitenkant met de binnenkant kan doen… 

Glaciers in the 21st century constitute an unfrozen hazard, as receding glaciers and 
ice packs push ocean levels higher. Just as alarming as the big thaw’s impact on sea 
rise is its impact on the security of our freshwater reserves. For glaciers serve as 
fragile, frigid reservoirs holding irreplaceable water: 47 per cent of humanity depends 
on water stored as seasonally replenished ice that flows from the Himalayas and 
Tibet alone. Bron: https://aeon.co/ideas/the-swiftness-of-glaciers-language-in-a-time-
of-climate-change 

De ijskappen smelten, de kleine ijstijd die we een paar eeuwen geleden hadden lijkt 
voorgoed voorbij. Het klimaat warmt op. De zeeën zullen gaan stijgen. De dijken 

https://aeon.co/ideas/the-swiftness-of-glaciers-language-in-a-time-of-climate-change
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moeten hoger als wij het in Nederland willen overleven zoals het nu is. Het zal nog 
even duren maar de effecten zijn al meetbaar. Ook al ontkennen velen, vooral politici, 
dit zwaarwegende feit. Klimaatverandering is een proces dat wij, zo vermoed ik, niet 
alleen met reductie van CO2 kunnen stoppen. Daarvoor is de aarde te groot en zijn 
de effecten van die reductie te gering. De wereld en vooral de consumptie van 
goederen zal duurzamer moeten en berekend op de langere termijn. De 
wegwerpmaatschappij moet eindigen want anders blijven we op onverantwoorde 
schaal produceren en verspillen. Uiteindelijk keert de wal het schip, de aarde de 
mens.  

Dat is een van de factoren, een van de alarmerende elementen uit onze 
werkelijkheid die zorgen baart voor de toekomst. Onze toekomst, de toekomst van 
onze navolgers, de toekomst van de mensheid en de talrijke dier- en plantensoorten. 
We kunnen natuurlijk doen alsof er niks aan de hand is, alsof het zo’n vaart niet zal 
lopen, of zoals men egoïstisch placht te zeggen: ‘na ons de zondvloed’. Maar is dat 
slim? Win je hier iets mee? Is de geruststelling die je dan jezelf aanpraat wel 
houdbaar tegen de overmacht van feiten in? Natuurlijk zijn er altijd in de 
geschiedenis van de mens ‘onheilsprofeten’ geweest. Die zijn van alle tijden, maar 
nu lijkt er toch wel echt iets aan de hand en we kunnen het weten want we hebben 
nu de apparatuur om wereldwijd te meten en te bewijzen dat de feiten kloppen. Het 
zijn geen meningen meer, geen opvattingen van enkele individuen. De aarde wordt 
warmer, de woestijnen nemen toe, grote gebieden die eerst vruchtbaar waren 
verdorren en de mensen trekken naar de steden. De conflicten in Syrië zijn daar een 
rechtstreeks gevolg van. Overal waar de woestijn oprukt moet de mens wijken. Hij 
moet zijn heil elders zoeken, het platteland loopt leeg en de steden raken 
overbevolkt. Voor al die milieuvluchtelingen is er geen opvang, er is nauwelijks beleid 
omdat men de ware oorzaken negeert.  

Het bezit van water is vanouds een voorwaarde voor leven en voor cultuur. Steden 
konden niet ontstaan als de watervoorziening niet was verzekerd. Hetzelfde geldt nu 
ook voor energie, een de aanvoer van goederen en levensmiddelen. Zonder dat 
geen grote agglomeraties. In de geschiedenis van de mensheid zijn de huidige 
steden nog nooit zo groot geweest. Dus dat vraagt om een bijzondere infrastructuur. 
Logistiek is een wetenschap op zich geworden om alle mensen te voeden en aan 
werk te helpen. Dat kan geen enkele regering zomaar voor elkaar krijgen als er niet 
al lang mechanismen aan het werk zijn die een zekere stroomlijning bevorderen. 
Techniek maakt veel mogelijk. Maar misschien vinden wij dat allemaal wel zo 
vanzelfsprekend dat wij er nauwelijks bij stilstaan. Tot op een dag de 
computersystemen worden gehackt, de elektriciteit uitvalt, de dingen die altijd 
hebben gewerkt het opeens niet meer doen. Dat kan in principe elke dag gebeuren. 
Geen macht die ons hier echt voor kan behoeden. Ook dat is een invloed die onze 
gemoedsrust hevig kan verstoren en ons gevoel van veiligheid en zekerheid 
ondermijnen.  

Kortom hoe veilig zijn wij eigenlijk, hoe beschermd, hoe zeker is dat door blijft gaan 
wat nu bestaat? Wat doet dat met ons innerlijk, ons gemoed? Ik vraag me dan ook af 
op welke wijze deze ontwikkelingen de menselijke geest beïnvloeden, en wat het 



effect is op ons psychisch welbevinden. Spelen ze niet mee in de toenemende druk 
op mensen om te presteren, om zich te manifesteren, om hun ambities te 
verwezenlijken? Misschien op de achtergrond omdat ze stiekem een soort van 
urgentie zichtbaar maken in de trant van “nu of nooit”? 

Waarom zou je jezelf uit de naad werken, als een idioot de hele dag op sociale media 
rondsurfen, bang dat je iets zult missen, alle uren van de dag volplannen om bezig te 
zijn, om je ambities, je passies te verwezenlijken als het ook allemaal veel langzamer 
en minder kan? Waarom raken mensen overspannen, gestrest van werk en studie, 
alsof er niet een heel leven voor hun ligt om hun plannen te verwezenlijken? Heeft 
dat misschien stiekem toch niet met die grote ‘onbewust ervaren’ dreigingen te 
maken, komend onheil, vermoed maar niet echt geweten? Als je de hele dag op het 
journaal geconfronteerd wordt met negatief nieuws (want dat trekt meer aandacht) 
kun je een zwartkijker worden. Als telkens weer blijkt dat politici niet waarmaken wat 
ze beloven, dat mensen uit de bocht vliegen, dat er veel verkeerde types rondlopen, 
kun je je geloof in je medemens snel verliezen. Je idealen smelten als sneeuw voor 
de zon want niemand maakt ze waar en jij kunt het ook niet in je eentje. Friedrich 
Nietzsche noemde dat bodemloze van onze idealen, geen echte grond om op te 
staan, want het is grotendeels fictie, onvervulbaar verlangen, nihilisme. Hij kondigde 
in zijn tijd al aan dat wij nu in een nihilistische samenleving ons zouden moeten zien 
te redden.  
Dat klopt: het nihilisme is overal. De grondslag voor onze idealen, de basis moeten 
we zelf leggen. Niemand anders kan het voor ons doen. Alleen een God kan ons nog 
redden, stelde Martin Heidegger al vertwijfeld vast oog in oog met de toestand van 
de wereld, maar die God is er niet. Vanuit de hemel komt geen antwoord en geen 
direct houvast. God grijpt niet in. Hoe zou hij ook moeten of kunnen? Wij zijn als 
mensen op onszelf gesteld.  

Maar zou de urgentie van de klimaatverandering daar wat aan kunnen veranderen? 
Dus idealen waar gaan maken met het mes op de keel? Anders gaan we gewoon ten 
onder? Wie zal het zeggen? Hoeveel verstand is er aanwezig in ons handelen, in het 
maken van onze keuzes, in ons gedrag opdat wij rekening gaan houden met wat zich 
buiten onze vertrouwde wereld afspeelt? Zodat we een adequaat antwoord kunnen 
verzinnen dat allen betreft en allen vooruithelpt? Of is dat een illusie, overwint het 
nihilisme definitief en zijn we absoluut overgeleverd aan het nietige, het niets, de 
leegte die ook dit bestaan kan kenmerken? Leegte die ons zal overmannen, 
beheersen, bepalen omdat we geen vaste grond meer voelen? Toch geloof ik dat het 
niet zover hoeft te komen maar dan moeten we het nihilisme net als de 
klimaatverandering wel serieus nemen, de leegtes in ons bestaan, het feit dat de 
mens een aporie is, een doodlopende weg, want ieder van ons zal eens sterven. 
Leren van je eigen dood, je eigen oneindigheid en niet vertwijfelen. Inzetten op de 
oneindigheid die tussen het eindige op kan lichten: in een gesprek tussen mensen, in 
vragen die nooit eindigen, in telkens nieuwe betekenissen die in lagen zich tonen. 
Vanmorgen was op het journaal een korte reportage over een onthuld monument in 
de dierentuin van Tokio: een aandenken aan alle overleden dieren tijdens de oorlog. 
Kleine kinderen maakten eerbiedige buigingen zoals ze hadden geleerd voor deze 
beschreven steen. Toen dacht ik: alleen de mens is een wezen dat gedenktekens 



kan oprichten, monumenten van betekenis om mensen, gebeurtenissen en ook 
dieren (en planten) te herinneren, als ‘Mahnmal’ voor de anderen, de navolgers. 
Moment van herinnering om niet in dezelfde stomme fouten te vervallen, te leren van 
de geschiedenis, want vergeten hiervan is ballingschap, herinneren is verlossing. Zo 
luidt een Joods gezegde. Hoeveel oneindigheid schuilt er in ons herinneren? In ons 
verlangen? In onze gesprekken? In onze gedichten en in de natuur die ons omgeeft, 
het leven dat wij leiden. Kortom een uitnodiging om het onmogelijke te vinden in het 
mogelijke, het bekende, het vertrouwde. Je zult versteld staan hoeveel het nietige je 
kan tonen. Hoe het fragiele krachtig kan zijn en het onmogelijke mogelijk kan 
worden. Een modern paasverhaal. 

John Hacking 2018 

Idioot 

Overvraagd worden we, zo lijkt het. Steeds meer, steeds vaker, steeds minder rust, 
steeds minder ruimte om helemaal niets te doen, te wachten op niets, te mijmeren, te 
verpozen in stilte. Het ergste van alles, zo schijnt het, er is geen ontsnappen 
mogelijk. In de aflevering van de blaue reiter, een Duits tijdschrift voor filosofie, met 
de titel ‘De ziel in het digitale tijdperk’ wordt het treffend omschreven: 

“Wie geht es also der Seele im 20. Jahrhundert? Am besten fasst es wohl der Begriff 
der Überforderung zusammen. Nach dem Zerfall der Institutionen, der Entzauberung 
der Natur und der Virtualisierung unseres Weltzugangs kommt kaum noch jemand 
klar mit dem Zuviel an Reizen, an sozialen Kontakten, an Optionen und an Affekten. 
Seelische Regungen, oft selbst erzeugt, werden nicht mehr abgearbeitet oder 
weggelebt, sondern ausgelebt, mitgeteilt oder dargestellt. Die Folge ist ein 
allgemeiner Subjektivismus: Jeder nimmt sich und sein Seelenleben total wichtig, 
obwohl jeder objektiv total unwichtig ist. Jeder meint, zu allem seine Meinung sagen 
zu müssen, obwohl die Welt für seine Meinungen viel zu komplex ist. Jeder will alles 
selbst entscheiden, obwohl dies einer permanenten Überforderung gleichkommt.” 
Bron: Christian Ties, So viel Seele war nie. Arnold Gehlens Diagnose des 
technischen Zeitalters, in der blaue Reiter, Journal für Philosophie, 41, (1/2018) p. 9 

Internet verbindt ieder met iedereen. Internet maakt de wereld toegankelijk, verandert 
de wereld in een netwerk waarin elke gebruiker knooppunt wordt van informatie-
doorgifte. Elke ziel met elke andere ziel verbonden. Een complex netwerk van 
verbindingen. Je zou verwachten dat hierdoor bijvoorbeeld het idee van democratie 
pas echt tot zijn recht kan komen. In theorie is dat ook zo als de gebruikers 
gelijkwaardig zouden zijn, als ze een zelfde soort van kennis zouden delen, als ze 
zouden beschikken over dezelfde mogelijkheden om te communiceren en informatie 
te delen. In werkelijkheid beheersen op dit moment een paar grote bedrijven 
bijvoorbeeld de zoekmachines, bepalen een paar bedrijven wat ze jou op het 
beeldscherm laten zien en wat je kunt vinden als je bepaalde zoekopdrachten intikt. 
Op die wijze beheersen zij grotendeels de informatiestromen en hebben zij veel 
macht om te manipuleren. Recente voorbeelden laten dit zien bij de verkiezingen in 
de VS waar internettrollen actief waren op Facebook, Google en wellicht andere 



platforms om op die wijze de verkiezingen te beïnvloeden door het verspreiden van 
valse informatie en halve waarheden.  

Democratie en de wortels van democratie zijn al heel oud. Andreas Hetzel schetst in 
zijn bijdrage in hetzelfde tijdschrift hoe democratie als idee ontstond in het oude 
Griekenland: „Die Idee der Öffentlichkeit spielt von Anfang an eine wesentliche Rolle 
für das Selbstverständnis Europas. Europa wird gleichsam mit der Idee einer 
politischen Öffentlichkeit geboren. Nachdem im Jahre 508 v. Chr. der letzte Tyrann 
aus Athen vertrieben wird, etabliert sich dort eine direkte Demokratie, die auf zwei 
ideellen Pfeilern ruht: auf der isonomia, das heisst der Gleichheit aller vor dem 
Gesetz, und der isegoria, der Redefreiheit. Als zentrale Institution der Stadt gilt nun 
nicht mehr der Palast, von dem aus ein Fürst die Geschicke seiner Untertanen lenkt, 
sondern ein leerer Platz, altgriechisch agora, auf dem sich freie Burger versammeln, 
um im Medium van Rede und Gegenrede über die gemeinsamen Angelegenheiten 
zu befinden. Auch wenn die athenische Polis weiter von ökonomischer und sozialer 
Ungleichheit bestimmt ist (etwa dem Ausschluss von Frauen, Fremden und Sklaven 
von jeglicher Form der Mitbestimmung), erweitert sich hier doch der Anspruch auf 
politische Teilhabe in einem zuvor nicht gekannten Mass. Die Einheit der Polis 
(altgriechisch für ,, Stadt”, “Stadtstaat”) wird von nun an wesentlich durch die Freiheit 
der Rede gestiftet. Der Politiker Demosthenes, der von 384 v. Chr. bis 322 v. Chr., 
also zur Hochzeit der athenischen Demokratie, gelebt hat, betont in einer seiner 
Reden, dass es allein in Athen „möglich ist, ohne Strafverfolgung für die Interessen 
der Feinde zu sprechen’”.  

Bron: Andres Hetzel. Zurück auf die Strasse. Warum das Internet keine neue 
politische Öffentlichkeit etablieren kann, in der blaue Reiter, Journal für Philosophie, 
41, (1/2018) p. 54-55 

Democratie verwachten via internet, mee kunnen besturen, gehoord worden, via de 
techniek, is dus nog lang geen feit omdat er geen gelijkwaardigheid is. Ieder is wel in 
principe gelijk voor de wet, (tenminste als de wet goed wordt gehandhaafd en 
rechters niet worden omgekocht en onafhankelijk kunnen opereren van de staat en 
de politici) en er is vrijheid van spreken. Maar niet in elk land. Nu alles wat je te berde 
brengt voor lange tijd kan worden vastgelegd kunnen je opmerkingen en meningen, 
argumenten en stellingen in meer totalitaire landen leiden tot gevangenisstraf en 
verbanning uit de maatschappij. Echt mee besturen is nu nog fictie, een hoop die 
misschien eens waarheid zal worden. Gelijkwaardigheid is een mooi principe maar 
niet gerealiseerd in onze maatschappij. Zeker niet op globale schaal. Zo is het ook 
met het kapitaal gesteld. Ongelijkwaardigheid met betrekking tot bezit heeft ook 
gevolgen voor ongelijkwaardigheid met betrekking tot kennis en informatie. Wie bezit 
heeft bepaalt ook vaak wat kennis is. Wie rijkdommen heeft kan anderen zo sturen 
dat zij dienstbaar blijven als werk- en loonslaven zodat de rijken rijk blijven en de 
armen arm. Niks nieuws onder de zon dus. Wetenschap is hiervan niet uitgesloten. 
Onderzoeksgeld heeft een kostprijs; onafhankelijk, vrijblijvend onderzoek, 
fundamenteel onderzoek wordt steeds moeilijker te financieren omdat de 
geldschieters resultaten willen en wel meteen. Resultaten die ook weer in klinkende 
munt moeten worden vertaald. Anders is het in hun ogen weggegooid geld.  



Maar er is in onze internetmaatschappij nog iets anders aan de hand als we spreken 
over gelijke kansen, een ‘open maatschappij’, het maatschappelijk belang of 
algemeen belang, de privésfeer, het recht van spreken en zich uiten in het openbaar 
en druk op elk individu om zich te uiten en te laten zien via sociale media. Autonomie 
is een van de begrippen die de ‘mondige burger’ met dikke viltstift onderstreept als 
waarde. Zijn leven hangt er vanaf. Maar wat doet de ‘mondige burger’ met deze 
vrijheid op internet? Waarvoor zet hij zich in, waar maakt hij zich sterk voor? Andreas 
Hetzel analyseert onze huidige situatie met een verwijzing naar het oude 
Griekenland, mbt het onderscheid tussen openbaar en privé, de openbare ruimte en 
de ruimte thuis in de privésfeer. Hij schrijft:  

„Bereits in der Antike wurde der öffentliche Raum (die Polis) strikt dem Raum des 
Privaten (dem Oikos, altgriechisch für „Haus”) entgegengesetzt. Während die 
Polis als eine Gemeinschaft van Freien und Gleichen begriffen wird, gilt der Oikos 
oder das Hauswesen als Raum der Herrschaft (des Hausherrn über seine Sklaven, 
seine Kinder und seine Frau), der Notwendigkeit (der materiellen Reproduktion und 
Arbeit) und der Intimität (van Gefühlen wie der Liebe). Der Privatmann, der nur im 
Oikos lebt und sich nicht um die öffentlichen Belange kümmert, wird in der Polls mit 
dem Substantiv idiotes belegt, aus dem sich das deutsche Wort „Idiot” ableitet: 
Als Idiot gilt derjenige, der nur in seinen vier Wanden lebt, der sich nur um die 
eigenen Angelegenheiten kümmert, dessen Leben sich auf Arbeit und Konsum 
reduziert. In den 1970 Jahren hat Richard Sennett darauf hingewiesen, dass sich die 
Konturen zwischen Polis und Oikos in der Spätmoderne zunehmend verwischen, 
dass der Raum der Öffentlichkeit mit Privatheit und Intimität überschrieben wird: “Die 
Welt intimer Empfindungen verliert alle Grenzen; sie wird nicht mehr van einer 
öffentlichen Weltbegrenzt, die eine Art Gegengewicht zur Intimität darstellen würde. 
Sennet macht dies vor allem an einer Psychologisierung der Lebenswelt fest, einem 
neuen Kult des Selbst und einer Transformation von Anerkennungsverhältnissen in 
einen „Markt gegenseitiger Selbstoffenbarungen”. Verstärkt wird diese Entwicklung 
durch Medienformate wie Talkshows, in denen nicht langer die gemeinsamen 
Angelegenheiten verhandelt werden, sondern aussergewöhnliche und sehr 
persönliche Weisen des Begehrens.” (Ibid, pag. 56) 

Openbare ruimte wordt gevuld met uitingen, gedragingen, gevoelens, die eigenlijk 
thuis horen in de privésfeer. De openbare ruimte wordt een groot theater van talloze 
spelers die gevraagd en ongevraagd hun mening ventileren, hun emoties 
blootleggen en zich zo tonen alsof zij en niemand anders het middelpunt zijn van de 
wereld, hun wereld, wel te verstaan. Ieder een god in zijn eigen ‘bubble’. Iedereen 
dictator in zijn eigen gecreëerde medialandschap. Als je zo jezelf presenteert wil je 
daarvoor waardering. De makers van Facebook hebben dat goed aangevoeld. Hetzel 
schrijft:  

 “Das Internet wirkt auf diese neue Tyrannei der Intimität wie ein Katalysator. 
Insbesondere soziale Netzwerke dienen nicht der politischen 
Auseinandersetzung, sondern einem meist bildlichen Sich-in-Szene-Setzen des 
privaten und intimen Lebens, das lückenlos und in Echtzeit um Aufmerksamkeit 
kämpft. Das Leben wird von vornherein auf einen möglichen Aufmerksamkeitswert 



hin entworfen, es wird zum Nachbild seiner Inszenierung im sozialen Netzwerk. Die 
Kultur des Likens etabliert in sozialen Netzwerken wie Facebook eine feudalistische 
Ordnung, in der es darauf ankommt, geliked zu werden und sich in der Nähe solcher 
„Freunde” zu positionieren, die über eine hohe Sichtbarkeit beziehungsweise ein 
hohes Mass an quantifizierbarer Aufmerksamkeit verfugen. Auf die sozialen 
Netzwerke trifft in fast unheimlicher Weise zu, was Jean-Jacques Rousseau mit 
Rücksicht auf die aus seiner Sicht entfremdete höfische Gesellschaft im Frankreich 
seiner Zeit schreibt: ,, Ein jeder bemerkte alle anderen und hatte Lust, wiederum von 
ihnen bemerkt zu werden. Die öffentliche Hochachtung erlangte einen Wert… Man 
musste zu seinem eigenen Besten sich anders stellen, als man war. Sein und 
Scheinen wurden zwei ganz verschiedene Dinge, und aus diesem Unterschiede 
entsprang die täuschende Hoheitsmiene, die betrügerische List und ihr Gefolge, alle 
übrigen Laster.“ (Ibid p. 56) 

In feite weerspiegelt onze netwerkmaatschappij niet een “utopia” van 
gelijkgestemden die met elkaar overleggen en samen zorg dragen voor de wereld, 
(gelijkgestemd in de zin van ‘samen verantwoordelijkheid willen dragen voor de 
wereld’), zoals de profeten van de moderne techniek ons soms willen voorhouden, 
maar onze netwerkmaatschappij is een kopie van de ongelijkwaardigheid en 
onmondigheid die ook onze maatschappij en onze globale wereld kenmerkt. 
Patronen uit een feudalistisch tijdperk steken de kop op: rangen en standen doen 
zich gelden, symbolen en rites uit periodes waarin het nationalisme leidde tot 
wereldoorlogen worden weer uit de kast gehaald. Oude ideeën over naties, rassen 
en volken doen opgeld, worden afgestoft en in nieuwe jasjes gestoken. 
Apocalyptische tonen die al gedurende heel de mensheid aan het woord kwamen 
krijgen met behulp van de nieuwe technieken orkaankracht als velen deze ‘nonsens’ 
verspreiden. Een wereldondergang dreigt als…zo de populisten die van zich doen 
horen. Een strijd is nabij, oorlog onvermijdelijk, de goeden zullen overwinnen. Laat 
zich raden wie de goeden zijn… Hetzel is hier niet erg positief over als hij schrijft:  

“Die feudalistische Struktur sozialer Netzwerke, in der soziale Range über das 
symbolische Kapital der Aufmerksamkeit vergeben werden, berührt sich aufs Engste 
mit einer tiefgreifenden Veränderung unserer Anerkennungsverhältnisse. Die 
Anerkennungswürdigkeit einer Person machte sich seit der frühen Neuzeit an ihren 
Leistungen und Fähigkeiten fest. Darüber hinaus war in Europa immer auch ein auf 
das antike Naturrecht und die jüdisch-christliche Tradition zurückgehendes 
Bewusstsein dafür anzutreffen, dass jeder einem begegnende Andere noch vor allen 
Fähigkeiten und Eigenschaften, die man ihm oder ihr zuschreiben kann, gerade in 
seiner Andersheit anerkennenswert ist. Dem gegenüber bindet sich  
Anerkennungswürdigkeit in sozialen Netzwerken vor allem an das Verfugen über 
Konsumguter und -chancen. Die durch soziale Netzwerke erzeugten und verstärkten 
„Leitbilder moderner Konsumgesellschaften wirken wie ein Attraktor (Zielvorgabe, 
Fluchtpunkte) und strukturieren einen Habitus, der wiederum die Lebensstile 
strukturiert.  

Die Leitbilder binden eine gelungene Identität und ein gutes Leben wesentlich an den 
Konsum materieller Güter.” In sozialen Netzwerken wird eine Kultur des  



Anerkennens befördert, die die Anerkennungswürdigkeit an ein Verfugen über 
ökonomisches und symbolisches Kapital bindet. Diese Kultur befördert 
keine Prozesse der Vergemeinschaftung, sondern der sozialen Exklusion, sie 
hierarchisiert und stratifiziert (von lateinisch stratum für „Schicht”) die Gesellschaft.  
Postfaktische Politik Das Erstarken populistischer, meist dezidiert 
antidemokratischer Bewegungen in Europa und in den USA verdankt sich nicht 
zuletzt auch einer neuen Form der Netzkommunikation. Das Netz erlaubt es, sich 
gerade nicht mehr mit Kritik, Einwänden und gegnerischen Positionen 
auseinandersetzen zu müssen, sondern sich in Selbstbestätigungsblasen 
einzurichten, Nachrichten etwa nur noch daraufhin auszuwählen, dass sie dem 
eigenen Weltbild gemäss sind. Suchmaschinen wie Google speichern die besuchten 
Webseiten sowie deren inhaltliche Tendenz und passen die Reihenfolge der Anzeige 
bei späteren Suchanfragen dementsprechend an, was diese Tendenz oft unbemerkt 
verstärkt. 

Die Burger der antiken Polls haben sich als wechselseitig Verschiedene begriffen 
und respektiert. ”Aus ganz gleichen Menschen”, so etwa Aristoteles, ”kann nie ein 
Staat entstehen.” Demokratische Politik nimmt immer die Gestalt eines Miteinander 
der Verschiedenen an, die sich nicht als Feinde begreifen, sondern als Gegner auf 
gleicher Augenhöhe. Die neuen Populismen berufen sich demgegenüber auf eine 
homogene, nationalistisch, ethnisch oder religiös motivierte „Gemeinschaft”. Diese 
Gemeinschaften, in deren Namen eine meist unheilvolle Politik betrieben wird, sind in 
substanziellen Werten verankert, die alle öffentlichen inhaltlichen 
Diskussionsprozesse überflüssig machen. Zugleich sieht sich diese Gemeinschaft 
bedroht durch alles Heterogene und Fremde, das sie daran hindert, ihre reine Gestalt 
zu verwirklichen. Politische Gegner werden zu Feinden gemacht, an die Stelle der 
Auseinandersetzung ruckt eine Sprache des Masses, des Ressentiments und der 
Konstruktion von Sündenböcken. Befördert wird die Hasssprache noch durch die 
Anonymität des Internets, durch die Möglichkeit, einen Menschen zu diffamieren, 
ohne den geschützten privaten Raum wirklich verlassen und dem Gegner unter die 
Augen treten zu müssen.  

Der Hass richtet sich letztlich gegen die als „Lügenpresse” diffamierte Öffentlichkeit 
selbst. Während des Brexit-Referendums in Grossbritannien und des letzten US-
Präsidentschaft-Wahlkampfs wurde immer deutlicher mit Halbwahrheiten und Lügen 
Politik gemacht. So gelang es dem Lager um Donald Trump, weite Teile der 
amerikanischen Wählerschaft von „alternativen Fakten” in Bezug auf die Ursachen 
des Klimawandels zu überzeugen, die dem überwältigenden Konsens der weltweiten 
Klimawissenschaftler widersprechen. Der Postdemokratie, das heisst der 
Gesellschaftsform, die auf die Demokratie zu folgen scheint, korrespondiert heute ein 
postfaktisches Zeitalter.” (Ibid, p. 56-57) 

De  hardste schreeuwers dreigen de overhand te krijgen, de ‘wil van het volk’ moet 
worden gedaan, minderheden doen er niet toe. Zij moeten zich maar aanpassen. 
Niet goedschiks dan maar kwaadschiks of ze moeten maar ‘oprotten’. Dat is de taal 
van de nieuwe politici die zich ‘forum voor democratie’ of ‘partij voor de vrijheid’ 
noemen. Met gelijkwaardigheid heeft dit niks te maken. Met vrijheid nog veel minder, 



met recht van spreken in de openbare ruimte alleen maar als je na papegaait wat de 
grote leider te berde brengt. Hoe idioot kun je zijn om deze mooie praatjes van de 
populisten met hun gemakzuchtige, intolerante en haatdragende argumenten te 
volgen en te verspreiden? Idioten zijn onder ons. Laten we ons verstand daardoor 
afstompen, doen we mee in die tocht van schreeuwers die aangevoerd worden door 
talloze nieuwe rattenvangers van Hamelen?  

John Hacking 2018 
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In God we trust (2) 

Al bijna 150 jaar waart een spook door de wereld: het spook of de geest van het 
nihilisme. Maar dit veronderstelde spook is minder spook en dus minder virtueel en 
onschuldig als het lijkt. Het is een spook dat de kleren van de keizer niet nodig heeft 
om gehoord en gezien te worden. Geen opsmuk, geen reclamecampagne, geen 
extensieve media-aandacht is nodig om het nihilisme tot zijn recht te laten komen. 
Het is er al, alom aanwezig in onze maatschappij. De leegheid en oppervlakkigheid 
van veel amusement, levensinvulling, consumptiegedrag is het beste bewijs ervoor. 
Graaien en snaaien, het motto van veel ‘bankiers’, financiële ‘specialisten’, 
kapitalisten die alleen denken aan zichzelf en hun kortzichtige verlangens. 
Narcistische presidenten die zich de hele dag willen wentelen in de aandacht van de 
media, de kiezers, de ja-knikkers, de kontenlikkers. Zij zijn het beste bewijs van een 
onvoorstelbare leegte, een ballon, een nietswaardig bestaan. Alles wat door hen 
wordt geroepen is camouflage, verhulling, nep. Oude en nieuwe ideologiën vervullen 
dezelfde rol zoals nationalisme, identiteit van het ‘volk’, patriotisme, en ga zo maar 
door. Als je werkelijk goed gaat kijken naar deze verschijnselen ontdek je uiteindelijk 
veel kortzichtigheid, domheid en benepenheid, een laffe, eerloze samenleving van 
mensen die niks durven en die de uitdaging van het nieuwe en onbekende niet 
aandurven.  

En toch is het nihilisme niet zomaar te pakken, zomaar aan te wijzen en benoemen 
alsof het een vorm van werkelijkheid is die onomstotelijk vast staat zoals een 
natuurkundig feit of een voorwerp dat we met onze zintuigen kunnen waarnemen. 
Friedrich Nietzsche waarschuwde zijn tijdgenoten al ervoor dat de tijd van het 
nihilisme definitief zou aanbreken en wij leven nu midden in de tijd van deze 
voorspelling. Die tijd is definitief aangebroken, het nihilisme is vollop aanwezig en 
kleurt onze relaties, onze opvattingen en ons gedrag. De filosoof Paul van Tongeren 



vraagt zich in een bundel over het nihilisme bij Nietzsche dan ook af waarom deze 
dreiging niemand schijnt te deren. We kunnen het ons nauwelijks voorstellen, is een 
van de vermoedelijke antwoorden. Waarom kunnen we het ons niet voorstellen? 

Precies, dat is een van de kerngegevens, ons “voorstellen”: het gaat over de wijze 
waarop wij waarnemen, denken en conclusies trekken. Het gaat over de wijze 
waarop wij de werkelijkheid waarin we leven interpreteren, hoe we verbanden 
leggen, betekenissen vinden, ontwerpen, vastleggen. Hoe we oordelen over de 
wereld, de mens, de zin van het bestaan. Kortom het gaat over de hele mens en de 
hele werkelijkheid.  

Maar mens en wereld, mens en werkelijkheid, zijn abstracties en het is niet zonder 
meer helder dat beide grootheden ook zomaar naast elkaar kunnen staan alsof zij 
van dezelfde grootte zijn. Dat ‘en’ tussen beiden noemt Nietzsche volgens van 
Tongeren, een ‘sublieme aanmatiging’ (pag.184) of getuigend van een ‘enorme 
smakeloosheid’.  

Wat is er gebeurd, waarom is het nihilisme aan het licht gekomen in ons denken, ons 
zelfverstaan, ons duiden van de wereld? Nietzsche geeft daarop een ‘simpel’ 
antwoord: We hebben God gedood en nu is de wereld die gebouwd was op God, in 
duigen gevallen. Moraal, ethiek, gedrag, zingeving, doel in het leven, en alle 
theologische kategorieën die hiermee samenhangen, hebben de bodem onder hun 
bestaan verloren, want de ultieme verwijzing naar God is weggevallen.  

De mens in plaats van God zetten als ultieme norm en als bepalend criterium voor 
wat waarheid is en hoe te handelen met berekking tot goed en kwaad is eigenlijk een 
gotspe: met de mens komt het onheil net zo hard de wereld binnen als het heil. De 
mens is dus zelf geen betrouwbare grond om op te bouwen. Alles wat wordt ingezet 
om het ervaren gemis van een basis, een bodem om op te bouwen in 
waarheidszoeken, in denken en handelen, op te vullen, mislukt. Het voldoet gewoon 
niet. Dit gat, deze ervaren leegte is niet op te vullen. Het ‘niets’ heeft bezit genomen 
van ons denken. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat er door of via de 
mens nog zekerheid gevonden kan worden met betrekking tot de ultieme zin, de 
waarheid, een horizon die houvast biedt, een richting, een ultiem doel om voor te 
leven.  

Wat doet dat met ons als al ons denken een vorm van interpreteren is, dat al ons 
handelen berust op interpretatie zonder ooit de ervaring te hebben dat het hier om de 
waarheid gaat, de ultieme scheiding tussen goed en kwaad, de zekerheid waarop je 
kunt bouwen, zelfs tot aan de grenzen van dit leven en daarna?  

Natuurlijk ging deze ontwikkeling niet vanzelf. Op een bepaald moment zijn we tot de 
overtuiging gekomen dat God heeft afgedaan, we hebben hem niet meer nodig. 
Overbleef de wereld, overbleef de mens om deze wereld te interpreteren. Maar al het 
menselijke handelen is fragmentarisch want de mens is zelf een doodlopende weg, 
een aporie. Van Tongeren schrijft:  

“…we ontdekken dat we behoefte hebben aan een wereld die als onwaar moeten 
ontmaskeren, maar de waarheid die we daarmee aan het licht brengen, maakt ons 



het leven ondraaglijk. ‘Dit antagonisme, dat we voor wat we doorzien geen 
waardering hebben en voor wat we onszelf willen voorliegen niet langer waardering 
mogen hebben: - leidt tot een ontbindingsproces’ dat Nietzsche als ‘nihilismje’ 
aanduidt. De nihilst houdt vast aan de norm ‘waarheid’ in zijn ontmaskering van de 
door die norm geconstrueerde ‘ware wereld’: daarmee heeft het nihilisme zijn intrede 
gedaan: men heeft de oordelende waarden overgehouden - en verder niets!’ (pag. 
111) 

Het menselijk oordeel is een interpretatie en het menselijk denken is een 
verzameling oordelen en interpretaties zonder ooit vast grond onder de voeten te 
krijgen. Wat moeten we dan? Marc Alain Ouaknin, Franse filosoof en rabbijn, schrijft 
over God als vraagteken, een omgekeerd vraagteken. God is een vraagteken, 
omgekeerd, zodat we naar God kunnen vissen in een oceaan van betekenissen. Of 
we God zullen vangen? Niet waarschijnlijk, maar we kunnen wel vissen met dit 
vraagteken, maar we hebben niks in handen. Nihilisme wil zeggen dat God is 
weggevallen maar de mens is geen uitroepteken geworden. Van Tongeren schrijft:  

“Het nihilisme blijkt een probleem waaruit geen uitweg bestaat, een vraag waarop 
geen afdoend antwoord mogelijk is (…) De beantwoording van de vraag van het 
aforisme (‘wie zijn wij?’) loopt daarom uit op een vraagteken: ’Dit is ons vraagteken’. 
Wij zijn dit probleem, wij zijn een vraag of een vraagteken.” (pag. 121) 

Niet alleen voor onszelf zijn we dus een vraagteken, een vraag, maar ook alles wat 
ons betreft: waar we voor leven, waar we het voor doen, wat ons leven de moeite 
waard maakt en wat het betekent om een zinvol leven te leiden of een leven vol 
onzin. Is het leven een soort van spel, een sprookje met een sarcastisch, cynisch 
einde, dat het allemaal eigenlijk niks uitmaakt? Is ons leven een voortzetten van 
biologische impulsen omdat we een lichaam hebben, maar dat we op geen enkele 
manier een vorm van zinvolheid moeten verwachten van de natuur, de evolutie of 
wat dan ook? Er is geen hoger plan. Er is geen overkoepelend zinconcept waarin we 
ons kunnen voegen. God is dood en daarmee uit. De bodem is onder ons bestaan 
weggevallen. 

In God we trust is dus een vorm van illusie. Je kunt er aan vast willen blijven houden 
maar het is een slechte opvulling van het nihilisme dat overal aanwezig is tot in de 
vezels van onze samenleving. Misschien zijn we er al aan gewend, misschien weten 
we al niet meer beter, dat die dreiging ons nauwelijks raakt? Wie zal het zeggen. 
Toch vermoed ik dat de basis van het ethisch handelen zoals dat in de bijbelse tien 
geboden is neergelegd, geschonken door God aan de mens, niet zomaar een 
flutgebeuren is geweest. De geboden verwijzen naar de schenker, de gever, maar ze 
gaan over de mens en over zijn handelen en zijn denken. God niet vastleggen in 
welk woord of beeld dan ook is een waarschuwing die eigenlijk zegt dat elk beeld van 
God een vorm van afgodendienst is. Zou het kunnen kloppen dat we met de dood 
van God in feite alle afgoden, alle beelden en verwachtingen van God hebben 
gedood, maar niet uiteindelijk de onbekende, nooit te kennen, nooit vast te leggen 
God? Een transcendente God die zich aan elke interpretatie ontrekt omdat een 
interpretatie altijd tekort schiet, nooit de waarheid in pacht heeft? Dus een God buiten 
ons kennen, ons spreken en denken, ons interpreteren en buiten onze wijze van 



betekenisgeven? Absoluut transcendent? Elk woord over God, en het woord God, is 
dan al een woord teveel? Nietzsche stelt dat die God dood is, hij is overbodig 
geworden. Maar is Hij overbodig? Kunnen we wel zonder? Of vallen we dan weer 
terug in de oude valkuilen, de antwoorden die niet meer kunnen gelden omdat de tijd 
definitief anders is geworden?  

De toekomst zal het leren. De wereld van de virualiteit schept haar eigen waarheid 
en de mens zal hoe dan ook steeds blijven vragen en zoeken. Maar als God een 
onbeantwoord vraagteken is, en de mens ook, dan is het misschien verstandig om dit 
vraagteken te laten staan als vraag vanuit het besef dat een antwoord misschien een 
klein beetje op weg helpt, maar dat we niet de illusie moeten hebben om verder te 
komen. Kunnen we leven met deze vorm van waarheid waarin illusie en schijn een 
manier zijn om het spel van het leven te spelen, wetende dat we er nooit zullen zijn? 
Het is het proberen waard lijkt me, we leven toch al, en waarom dan niet zo, dat 
iedereen tot zijn recht kan komen? En niet alleen die paar harde schreeuwers die nu 
alle aandacht opeisen in naam van volk en vaderland! 

John Hacking 2018 
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Satanaanbidders 

De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle 
koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor 
mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er 
staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.  

Matheus 4,8-10 

Je hoeft niet in de Satan te geloven of zijn bestaan te bewijzen om toch tekenen van 
Satan-aanbidding te zien in onze wereld. Als we aan de andere kant beginnen van dit 
citaat van wat de Satan vraagt, namelijk voor hem neervallen en hem aanbidden, 
dan is er veel te zeggen over het thema waar dit citaat op doelt; macht, heerschappij, 
rijkdom en pracht en praal.  

Kort door de bocht: zijn de rijken Satan-aanbidders en de zeer rijken, dat in het 
kwadraat? Hangt hun macht en hun rijkdom af van hun onderwerping aan de Satan? 
Zo plastisch zal het wel niet liggen, zo aanwijsbaar en zo concreet. Maar hun macht 
en hun rijkdom worden niet ingezet voor een eerlijke en rechtvaardige wereld want 
dan zouden ze hun macht en hun rijkdom met zeer velen moeten delen. Als je heel 



erg veel hebt kun je ook veel weggeven maar de kern van je macht en je rijkdom blijft 
behouden. Je merkt het nauwelijks als je zoveel hebt.  

Wat heb je echt nodig, hoeveel macht en hoeveel rijkdom? Volgens mij kan dat ook 
met beperkte macht, de macht als burger, en beperkte rijkdom, een modaal inkomen. 
De meeste mensen moeten het daarmee doen en in veel landen is helemaal geen 
sprake van een modaal inkomen maar leven velen onder de armoedegrens. In feite 
zou je de negatieve uitwassen van het kapitalisme waarin velen nog steeds worden 
uitgebuit en verbruikt een vrucht van de Satan kunnen noemen. Een satanische 
werkelijkheid. De plaatsen waar nu genadeloos mensen worden afgeslacht zoals in 
Syrië, Jemen en al die andere plekken zijn helleoorden. De Satan regeert daar want 
de wapens spreken het laatste woord. Al die landen waar geen vrije meningsuiting is, 
waar je als journalist al snel in de gevangenis komt of op het kerkhof zijn dictaturen 
waar de staat en haar ambtenaren satanisch handelen want ze dulden alleen 
meelopers en gehoorzaamheid. Het laten vermoorden van politieke tegenstanders of 
het opsluiten ervan (Rusland, Syrië, Noord Korea, China, Turkije, Somalië etc. etc.) 
laat zien dat de macht van de staat onaantastbaar is en verdedigd moet worden 
koste wat het kost. Macht, rijkdom, invloed, bezit, zijn heilige koeien, als dat de 
heilige koeien zijn, is de Satan de baas. Kontenlikkers van de Satan zijn die dictators. 
Vergezeld van hun eigen hofhouding aan ja-knikkers.  

Dat zijn de extremen: deze dictaturen, deze oorlogen en deze leiders en staten. Maar 
hoe zit het met het ‘vrije Westen’? Als er in de VS een president zit die alleen uit is op 
macht en aandacht, die rijkdom verheerlijkt, de vrouw minacht, de buitenlanders 
uitkotst en die maatjes is met de Klu Klux Klan en andere rechtse organisaties van 
mensenhaters? Zit hier ook niet een Satan-aanbidder op de troon? Een troon 
waarvan de poten gedragen worden door republikeinen, de meesten allemaal zwaar 
christelijk, de meesten allemaal in het Congres en Huis van afgevaardigden, en 
steenrijk? Miljonairs die een andere miljonair de hand boven het hoofd houden en 
niets in de weg leggen, hoe gek hij het ook maakt? 

Wat zien we met deze meneer de president, de real Donald, zoals hij zich 
presenteert op zijn favoriete medium Twitter? Hij vraagt aandacht en krijgt die ook 
want iedereen reageert (inclusief in deze tekst). Steeds een stapje verder. Steeds 
meer vijanden makend. Het opzeggen van belangrijke akkoorden is een eerste stap 
in naam van het heil en vooral de rijkdom van de rijken in de VS. Het volk is bijzaak 
en wel zo dom om in deze tactiek te blijven geloven: America first! Egoïsme en wel 
schaamteloos – en dat voor overtuigde christenen! 

De verkiezingen van het Congres komen er aan. Dus wat is de tactiek: de wereld 
keren tegen Amerika en dan kan de ‘Messias’, de president zich presenteren als 
verlosser van een oorlog die hij zelf heeft veroorzaakt. Ik zie dan ook nog wel 
gebeuren dat de apotheose, namelijk dreigen met kernwapens, waar kan worden om 
dit hoogste doel te bereiken, namelijk kost wat kost aan de macht blijven. Ween 
dergelijke zucht naar macht en status noem ik satanisch. En daar heb je geen 
concrete Satan voor nodig. De president is zelf de verzoeking in de woestijn voor het 
Amerikaanse volk en velen kussen zijn kont. Lossen we dit op van buiten? Denk het 



niet. Eerst inkeer, bekering, inzicht kunnen helpen en een radicaal omkeren op de 
schreden.  

In de Rooms Katholieke kerk zien we misschien minder aan de oppervlakte een 
lakenswaardig gedrag, maar onder de huid broeit het. De strijd om de macht in het 
Vaticaan, wie heeft het voor het zeggen op dogmatisch leerstellig gebied en waar 
draait het om in de communicatie met de buitenwereld. De schandalen rond priesters 
die vooral kinderen seksueel hebben misbruikt zijn niet opgelost. Velen worden 
verplaatst naar andere plekken in plaats van uit het ambt gezet, iets wat de canon 
voorschrijft. Ook deze paus heeft nagelaten, toen hij nog bisschop was in Argentinië, 
om de slachtoffers wederhoor en genoegdoening te geven en priesters te ontslaan. 
Hij liet zelfs een contra-onderzoek uitvoeren tegen al deze beschuldigingen van 
misbruik door clerici.(Zembla uitzending 14 maart 2018 Nederland 2). 

Daarnaast zijn er kardinalen en bisschoppen, ook in Nederland, die deze paus 
betichten van onhelderheid en het stichten van verwarring aangaande de kerkelijke 
regels. Zij willen heldere lijnen waar het gaat om gescheidenen, homoseksuelen en 
anderen die kerkelijke regels in hun ogen overtreden. In hun optiek hoor je bij de club 
of niet: zwart of wit, niks grijs, niks gedifferentieerd. Waar deze paus pleit voor 
voorzichtigheid, barmhartigheid en differentiering kiezen zij voor duidelijkheid 
ongeacht wie het betreft. De leer boven de mens. Maar over seksueel misbruik en 
het toedekken van pedofiel gedrag van de eigen priesters hoor ik ze nooit. Wiens 
kont kussen zij? Welke macht is hier in het spel? Ligt dat niet op hetzelfde niveau als 
bij de wereldlijke heersers die neervallen voor de Satan? En, in deze context, extra 
gênant want zij zweren bij hoog en bij laag dienaren Gods ze zijn. Dienaren zijn we 
wel, maar dan van de verkeerde heer. Kortzichtig, autoritair en bekrompen, 
hardvochtig en onbarmhartig. Moet er ook niet een kerkelijke wet komen die dit soort 
dienaren eruit knikkert? 

Van de week had ik het met een student over mijn droom: namelijk onderwijs vanaf 
het laagste niveau dat inzet op eerlijkheid, een open houding, vertrouwen i.p.v. 
wantrouwen, bemoediging in plaats van straf, leren van fouten en fouten mogen 
maken en transparantie, d.w.z. geen verborgen agenda of (negatieve) 
bijbedoelingen. Als we zo kinderen zouden kunnen opleiden tot en met het hoger 
onderwijs, welk soort van maatschappij zouden we dan wel niet kunnen krijgen? Dat 
zou het begin zijn van een voortzetting van de weigering van het aanbod van de 
Satan in de woestijn: niet macht, niet rijkdom, maar menselijkheid, 
medemenselijkheid als hoogste waarde. God dienen door je naaste te dienen. Ik zei 
droom. Het zal voorlopig wel bij dromen blijven maar in je eigen leven kun je alvast 
een begin maken. Sterkte. 

John Hacking 2018 

Timocratie 

Geld regeert de wereld. Geld regeert de mens. Geld is nuttig, het bevordert relaties 
en vormt een bindmiddel tussen organisaties en individuen. Als het geld echter het 



enige criterium wordt in een relatie – met name als doel om meer en meer geld te 
verkrijgen – dan kan er iets goed mis gaan. Ophoping van geld omwille van het geld 
zelf is aanbidding van de ‘mammon’, afgodendienst. “Ze zochten en wroeten naar 
goud als gulzige zwijnen”, zo luidt een beschrijving van de Inca’s van de 
Spanjaarden die na de ontdekking van Amerika het land overspoelden. De 
“Goldrush” kreeg velen in hun ban. Een verlangen dat ook vandaag de dag nog 
steeds velen aanzet tot risicovol gedrag: rijk worden, geld vergaren, een einde aan je 
zorgen, je armoede, je ellendig bestaan. Zie de illegale goudmijnen in Brazilië en 
elders op de wereld. 

Nou zullen wij in West-Europa waarschijnlijk niet meer zo snel op goudjacht gaan 
maar de geldlust is er niet minder om. “Money rules the world” zo luidt een favoriet 
gezegde uit een musical. Maar als geld, en alleen geld, alles bepaalt, een timocratie, 
dan wordt onze wereld een geestelijke woestijn. In zijn paastoespraak was de Paus 
kritisch over dit fenomeen: hij beschreef onze wereld waarin het geld regeert als een 
wegwerpcultuur. Goederen worden verspild maar ook mensen. Mensenhandel, 
oorlog, armoede, uitbuiting zijn er het gevolg van. Mensen die niet meer productief 
zijn, omdat ze geen geld meer opbrengen, worden moeiteloos aan de kant 
geschoven. Af-geserveerd. Weggestopt, in verzorgingstehuizen, in instellingen 
verder weg uit de ‘bewoonde wereld’ zoals vroeger de psychiatrische instellingen in 
het bos of in de duinen werden gevestigd. Het fenomeen dat er op zorg en 
zorginstellingen wordt bezuinigd waardoor een nijpend personeelstekort ontstaat met 
alle gevolgen voor de bewoners, is hier een goed voorbeeld van. Eigenlijk wordt 
hiermee gezegd: ‘jullie zijn het niet waard’, ‘jullie zijn het afvoerputje van de 
maatschappij’ omdat het maar eens heel zwart-wit te zeggen. De volgende stap is 
dan, met een beroep op een “fictieve’ autonomie, wil je dood? Prima, hier heb je een 
drankje.  

Is er gebrek aan geld? Ik dacht het niet. Als tijdens de economische crisis vooral de 
rijken en de zeer-rijken hebben geprofiteerd van de neergang van de economie dan 
wil dit zeggen dat er iets verkeerd gaat in onze samenleving. De rijken worden rijker, 
de armen armer, ze moeten het maar doen met de restjes die van de tafel vallen. In 
onze samenleving is zoveel geld (er wordt zoveel geld bijgedrukt en ingezet) dat 
sommigen van gekkigheid niet weten wat ze met hun geld moeten doen. Dat geldt 
ook voor regeringen die miljarden schulden maken omdat ze miljarden investeren in 
een wapenindustrie waarvan de wapens niet kunnen worden ingezet omdat anders 
de mens zichzelf vernietigt. Hoe gek kun je zijn? Afschrikking is geen argument meer 
in mijn ogen als je met de inzet van je eigen wapens ook jezelf aan het vernietigen 
bent omdat de vijand adequaat zijn wapens inzet. Willen we zo met elkaar vanuit dit 
wantrouwen de toekomst in?  

Timocratie, de macht van het geld is gebaseerd op (dit) wantrouwen. Het staat haaks 
op menselijkheid en medemenselijkheid omdat het geld de afgod is. De aanbidding 
van een afgod vraagt om mensenoffers. Die worden dan ook gebracht. De mensen 
zonder geld tellen niet mee. Ze worden opgeofferd door hen weg te zetten en te 
negeren. Door hen geen kansen te geven en niet in hen te investeren. Hun 
kwaliteiten worden niet benut en niet gezien. Zij zijn de ‘niemand-en’, de ‘mensen in 



het donker, die niemand ziet’. Willen we dat? Zo verder de toekomst in, zo verder 
met deze indeling van onze maatschappij: zij met en zij zonder geld? Wantrouwen 
als basis in plaats van vertrouwen? Angst en behoudzucht in plaats van openheid, 
tolerantie en willen delen?  

Als je de populisten mag geloven beloven zij een aards paradijs. Het volk weet wat 
het wil. (Maar wie is het volk, de hardste en meest ongenuanceerde schreeuwers? 
Zij die roepen om brood en spelen?). De volksmenners doen onmogelijke beloftes en 
gebruiken het principe van de democratie om zoveel mogelijk stemmers op hun hand 
te krijgen. Om daarna met volle kracht alle kritische instanties, de rechtspraak, de 
media, de tegenstanders, de mond te snoeren. Van paradijs belanden we dan 
pardoes in de hel. Een hel van hypocriete ja-knikkers, stroop-smeerders, konten-
likkers, lakeien, vazallen die de dictator ophanden dragen omdat ze er zelf ook beter 
van worden. Zie de VS – de laffe Republikeinen, zie Hongarije, corruptie en 
machtsmisbruik is het resultaat. Zie Polen, zie Turkije, als voorbeelden van landen 
waar we intensievere relaties mee onderhouden. Waarom protesteren christelijke 
partijen in Europa niet tegen Hongarije en Polen? Niet tegen inperking van de 
persvrijheid en beknotting van de mensenrechten terwijl er wel miljoenen aan 
subsidie naar die landen stroomt? Als geld een machtsmiddel is, waarom dan niet 
ingezet? Omdat er een muur staat om de stroom vluchtelingen in te perken? Is dat 
de reden om autocraten naar de mond te praten en niet aan te pakken? Wees dan 
eerlijk in je communicatie en zeg dat je het wantrouwen deelt en dat je niet wilt delen, 
dat je gelooft in het geld en niet in God. Want de christelijke waarden worden hier 
met voeten getreden.  

De macht van het geld werkt niet alleen politiek, niet alleen het economische verkeer 
en de politieke middelen worden erdoor bepaald. Ook virtueel en digitaal bepaalt 
timocratie de spelregels. Als de sociale media een middel zijn om geld te verdienen 
ondanks de mooie praatjes over gemeenschapszin en communicatie dan weet je dat 
je als gebruiker gebruikt wordt. Dan ben je object om geld te genereren. Hoe je daar 
mee om gaat en hoe je bewust bent van deze moderne vorm van slavernij ligt aan 
jezelf maar alternatieven zijn lastig. Als burger ben je deel van de maatschappij en de 
overheid en de internetorganisaties zetten steeds meer middelen in om je als burger 
in een complex net van afhankelijkheden te verstrikken. Een vrij bestaan als 
onafhankelijke burger bestaat niet meer. Als binnenkort elk huis ook sensoren krijgt 
om elke vorm van afval te registeren, kan de overheid meten hoeveel drank en drugs 
je gebruikt door de analyse van je urine. Als elk huis is aangesloten op het 
energienet en andere essentiële voorzieningen is de stap naar ‘smart machines’ 
maar een heel kleine. Als nu al hackers in staat zijn om je wifi-gestuurde 
bewakingscamera, smart-watch, Cv installatie, Tv, muziek en video diensten, je 
grasmaaier en stofzuiger, te hacken voor een grootscheepse digitale aanval op 
instellingen, dan duurt het niet lang meer, of al je apparatuur is onderdeel van een 
groot controle systeem om je zo als burger in de gaten te houden. Elke uiting die je 
op internet achterlaat zal je een leven lang blijven achtervolgen. Je digitale sporen 
maken je voorgoed traceerbaar en uiteindelijk controleerbaar. Een overheid die haar 
burgers niet vertrouwt en wil controleren heeft hier een makkie aan. Dictaturen zien 
de toekomst daarom vol vertrouwen tegemoet. De vrije burger is een object dat 



allang is afgedankt – weggeworpen, bij het afval gezet. Als politici ‘deskundigen’ 
inhuren om valse informatie te verspreiden, tegenstellingen tussen groepen te 
bevorderen en om haatcampagnes te organiseren (zie de verkiezing van een 
onbenul als president in de VS – een “maffiabaas” zoals hij wordt beschreven – man 
zonder moraal en zonder normen, alleen uit op macht, geld en seksueel gewin – dat 
vervolgens weer heftig ontkend wordt), dan is de macht van de timocratie compleet. 
Vrijheid is een illusie, politieke vrijheid een schim van wat echt mogelijk zou kunnen 
zijn als mensen elkaar zouden durven te vertrouwen.  

Is er nog een tegenwicht tegen al dit geweld van de macht van het geld? Ik denk van 
wel. Bewustwording van de verslavende mechanismen is de eerste stap, de tweede 
is inperking van de hebzucht, tevreden zijn met minder in plaats van met meer, de 
derde is streven naar een eerlijke en rechtvaardige verdeling van de welvaart en de 
politici daarop aanspreken. Als je een populist op zijn blauwe ogen vertrouwt ben je 
wel heel erg dom en naïef. Macht heb je genoeg in handen via het woord, via je actie 
en via je inzichten die tot daden kunnen leiden. Ook slimme daden, slimme 
ondermijning van het machtssysteem van het geld. Als consument bepaal je voor 
een deel het aanbod. Als deelnemer aan sociale media kun je heel bewust omgaan 
met je data en bescherming van je data eisen. Nu vragen grote 
internetondernemingen of je akkoord gaat met hun eisen. Je kunt het ook omdraaien. 
Je gaat pas akkoord als jouw gegevens beschermd worden en niet worden ingezet 
om geld te verdienen. Waarom zou jij toestemming moeten geven om je te laten 
exploreren? Waarom het niet omdraaien? Idem dito in de politiek, in het geldverkeer, 
in de besluitvormingsprocessen, op je werk, je kerk, in alles waarin je betrokken bent. 
“Er waart een ‘spook’ door de wereld: een niet te onderdrukken kracht, een hang 
naar vrijheid, naar vertrouwen en naar persoonlijke waardering”. Een roep om 
menselijkheid en om bevestiging dat jij er mag zijn zoals je bent. Niet als object, niet 
als productiemiddel, niet als ‘goudmijn’ om aan te verdienen. Een einde aan de 
afgodendienst – een lange weg is nog te gaan. Maar niet getreurd, je gaat niet 
alleen.  

John Hacking 2018 


