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‘Waar verzet jij 
je tegen?’ 

– Anton Corbijn

Waar verzet jij je tegen.indd   2 17-08-16   11:04



101 antwoorden:

Waar verzet jij je tegen.indd   3 17-08-16   11:04



Waar verzet jij je tegen?
101 wetenschappers, ondernemers en kunstenaars geven antwoord op de 

vraag van Anton Corbijn

© 2016 Mark Geels en Tim van Opijnen / Maven Publishing B.V., Amsterdam

www.mavenpublishing.nl

Ontwerp omslag DPS
Opmaak binnenwerk Michiel Niesen, ZetProducties

ISBN boek 978 94 9249 302 6
ISBN e-boek 978 94 9249 303 3

NUR 740

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 

door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze en/of door welk ander 
medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Waar verzet jij je tegen.indd   4 17-08-16   11:04



Inhoud

Mark Geels en Tim van Opijnen   15
Woord vooraf

Hein de Kort   17
Klein verzet

Tjerk Gualthérie van Weezel   19
Zak Kwallage   

Jeroen van Merwijk   21
Als ik mijzelf was  

Michiel Bicker Caarten   23
Verzet je tegen jezelf  

Otto Tausk   25
Drift is de vijand van de coherentie   

Ricky Koole   27
Onachtzaamheid  

Eva van den Broek   29
Sludge  

Heleen Slagter   32
Boosheid als emotie  

Waar verzet jij je tegen.indd   5 17-08-16   11:04



Alexander Rinnooy Kan   35
Het recht op verzet  

Boris Veldhuijzen van Zanten   37
De verkeerd begrepen democratie   

Floris Mansvelt Beck   40
De tirannie van de redelijkheid  

Heleen Dupuis   43
De slaap der rede  

Hilde Geurts   46
Klok-en-klepeluitspraken  

Louise Fresco   49
Woede als energie  

Maarten Keulemans   51
Goochelaars  

Georgette Koning   54
Vertrouw nooit een modejournalist  

Sergio Herman   57
To settle for less  

Ricus van de Coevering   58
Bestselleritis  

Tim van Opijnen   60
Vandaag even niet  

Waar verzet jij je tegen.indd   6 17-08-16   11:04



Jan-Willem Romeijn   63
Zelfoverschatting   

Mark Schalekamp   66
Mohammed en de berg  

Annelien Bredenoord   69
Morele vooroordelen  

Appy Sluijs   72
De waarheid  

Barbara Vreede   75
Belachelijke drogredenen  

Charlotte Vlek   78
Ons geweldige ontzag voor statistiek  

Stefan van der Stigchel   81
Wetenschap is niet zomaar een mening  

Lavinia Meijer   84
Your audience is waiting for you  

Mark Geels   86
Kan toch niet  

Spinvis (Erik de Jong)   88
Stop de beeldspraak!  

Steven Schuit   90
De advocatengrap  

Waar verzet jij je tegen.indd   7 17-08-16   11:04



Willem Bisseling   93
Jakhalzen en haaien  

Mike Jetten   96
Heilige huisjes in de microbiologie  

Ysbrand van der Werf   99
Verboden te dromen?  

Anita Jansen   102
[titel volgt nog]  

Sophia de Rooij   105
Het oude denken in de zorg  

Elke Geraerts   108
Focus op stress  

Louise Vet   110
Geen oog voor kleine bee(s)tjes  

Jeroen Smit   113
Een hond  

Terry Vrijenhoek   116
DNA-fobie  

Dick Swaab   119
Het taboe rond hersenziekten  

Gerdien Verschoor   122
Een woord dat halverwege zijn klank verliest  

Waar verzet jij je tegen.indd   8 17-08-16   11:04



Louis Sicking   124
De vanzelfsprekendheid van de Gouden Eeuw  

Martijn Manders   127
De bodem bereikt   

Zef Hemel   130
Randstadsprookje  

Marlou Schrover   132
Ontherinneren en ontkennen  

André Boorsma   135
Pillen  

Bert Keizer   138
Troosteloze geneeskunde  

Jan Willem Sligting   141
Niet behagen  

Jantien Stoter   143
De relativiteit van de waarheid  

Yasha Lange   146
Nepotisme  

Ben Tiggelaar   148
Hoe macht je leiderschap ondermijnt  

Erella Grassiani   151
De ‘zwarte kant’  

Waar verzet jij je tegen.indd   9 17-08-16   11:04



Erik van Bruggen   153
Cynische haalbaarheidsdenkers  

Annette Roeters   156
Onmacht   

Dirk De Wachter   159
Zelfgenoegzaamheid  

Paul Verhaeghe   161
Gedachteloosheid  

Hester Carvalho   164
De roeptoeter  

Liza Huijse   167
De angst voor intelligente machines  

Anne Brecht Francken   170
De papieren sturing  

Caspar Berger   173
Schoonheid als bijzaak  

Karin Swerink   176
Agnetha te dik  

Aernoud Bourdrez   179
Recht zonder gevoel  

Melanie Peters   182
Opvoeden als oplossing voor alles  

Waar verzet jij je tegen.indd   10 17-08-16   11:04



Jaap-Henk Hoepman   184
Eerlijk ontwerpen  

Sacha de Boer   186
De onaardigheid  

Thomas den Drijver   189
Ik verzet me dus ik ben  

Hans Bousie   192
Mores  

Inge Loes ten Kate   195
Lamzakken  

Linda Duits   200
Het leed achter de lulligheid   

Vinger de Verlichting   

David Fontijn   203
Erfgoedkrentenwegers  

Petra Sijpesteijn   206
Alle moslims gooien bommen  

Rianne Letschert   209
Zaaien van angst  

Rikko Voorberg   212
Joods-christelijk, my ass  

Merlijn Twaalfhoven   215
Wennen  

Waar verzet jij je tegen.indd   11 17-08-16   11:04



Armin van Buuren   218
[titel ontbreekt nog]  

Isa Hoes   221
Veel en vaak  

Frans Saris   223
Het lijden van alzheimerpatiënten  

Marlies Schijven   225
Buzzwoorden  

David Nieborg   228
Publicatiedruk   

Anna Dijkman   231
Intuïtie   

Meike Bartels   234
De vergeten gelukkige meerderheid   

Marinus van IJzendoorn   237
Boosheid in de opvoeding   

Hanny Elzinga   240
Durf toch na te denken   

Jan Loorbach   243
Onschuld niet meer gratis!   

Abdelkader Benali   247
Lastercultuur   

Waar verzet jij je tegen.indd   12 17-08-16   11:04



Heleen Blanken   249
De ontkenning van de aarde   

Martijn van Calmthout   252
Tijd   

Maaike Ouboter   254
Zonder velletje ertussen   

Kim Putters   257
Zielloze relaties   

Wytske Versteeg   260
Andere wereld   

Marion Koopmans   263
Virussen bestrijden met papier   

Joost Steins Bisschop   266
Frustratie creatie   

Joost van Bellen   269
Moraalridders van de liefde   

Ko Colijn   272
Oud Verzet   

Maarten Huygen   275
Het nut van nationale grenzen   

Ivar Vermeulen   278
Bullshit   

Waar verzet jij je tegen.indd   13 17-08-16   11:04



Peter Verstraten   281
Forrest Dump   

Jim Stolze   284
42

Micha Wertheim   285
Mijzelf   

Jelle Reumer   288
Er zijn te veel mensen   

Register   

Waar verzet jij je tegen.indd   14 17-08-16   11:04



15

Woord vooraf
Dit is de vierde editie van Nederland in Ideeën. Een jaarlijks uit-
gave en platform waar Nederlandstalige wetenschappers, onder-
nemers, kunstenaars en andere denkers één en dezelfde vraag 
beantwoorden. Net zoals de afgelopen twee edities werd de vraag 
gesteld door een bekende persoon, van wie we weten dat hij of zij 
op een brede en originele manier naar de wereld en maatschappij 
kijkt. Dit jaar is de vragensteller fotograaf en filmmaker Anton 
Corbijn. 

Met Anton Corbijn raakten we in gesprek over boosheid en hij 
begon direct te vertellen dat die emotie een positieve invloed op 
het leven kan hebben. Wij twijfelden daaraan. Lees het nieuws en 
er is geen ontkomen aan. Heel veel mensen zijn boos over van alles 
en nog wat en onze eerste reactie op de stelling van Anton Corbijn 
was dan ook dat boosheid weinig positiefs heeft en alleen maar 
averechts werkt. Maar volgens hem ligt het veel genuanceerder, 
en hij verwoordde dat als volgt:

John Lydon, zanger van de Sex Pistols aka Johnny 
Rotten, schreef in de jaren tachtig het nummer ‘Rise’ 
met daarin de zin ‘Anger is an energy’. Met zijn muziek 
en uitspraken geeft Lydon af op de gevestigde orde en 
de high society. Tegelijkertijd is hij niet te beroerd om 
die principes overboord te zetten om in een ‘bobo’s in 
the bush’-achtig programma samen met voornamelijk 
B-artiesten geld voor een goed doel op te halen. ‘Anger 
is an energy’ is daarmee meer een lijfspreuk geworden 
die Lydon inzet om tegen de wereld in verzet te komen 
en daarmee de wereld te veranderen.

Oké, dachten wij, als boosheid, daadwerkelijk kan leiden tot ver-
zet dan zijn we wel benieuwd hoe daar door anderen over wordt 
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gedacht, hoe zij dat verzet mogelijk omzetten in positieve verande-
ring. Er is een manier om op een productieve manier met boosheid 
en verzet om te gaan.

Anton Corbijn stelde de volgende vraag:

Waar verzet jij je tegen?

Waar ben jij boos over en hoe gebruik jij die  
energie om de wereld positief te beïnvloeden?

Corbijn blijkt in grote mate gelijk te hebben, want die boosheid 
resulteert zeker niet in boek vol met zwartkijkers. U zult zien dat 
er in dit boek maar weinig plek is ingeruimd voor negativisme, in 
plaats daarvan vindt u ongebreideld optimisme, een flinke dosis 
activisme en een breed scala aan adviezen en zowel uitvoerbare 
als reeds uitgevoerde plannen om boosheid en verzet om te zetten 
in een werkelijke oplossing voor de vragen van nu. 

Of het nu om cabaretiers, natuurkundigen, schrijvers of econo-
men gaat: ze hebben allen gemeen dat ze zich, waarschijnlijk net 
als u, bijna altijd wel over iets druk maken. Het mooie hiervan is 
dat ze laten zien dat dit niet het einde van de rit hoeft te zijn maar 
een drijfveer kan zijn om er iets moois van te maken. Die transitie 
van verzet naar positieve oplossing maakt de verzameling verha-
len uniek en zelfs praktisch. We hopen dat het u zal inspireren en 
uitdagen, om uw verzet om te zetten in iets prachtigs en functio-
neels.

Tim van Opijnen
Mark Geels
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Klein verzet
HEIN DE KORT

Striptekenaar voor onder andere Het Parool, Het Financieele Dagblad,  

Nieuwe Revu, Onze Taal, FOX Sports en diverse bedrijfsbladen

Ik ben niet zo van het verzet, geloof ik. Te laks. Te lui. Te stom. Als 
me gevraagd wordt iets te doen waar ik geen zin in heb, doe ik het 
toch. Omdat ik geen zin heb om erover na te denken hoe ik ervanaf 
kom. Omdat ik denk dat het verzet me meer energie kost dan het 
meewaaien.

Ik ben een echte verzetsman… In mijn hoofd. Maar buiten mijn 
hoofd gaat het anders.

‘We gaan vanavond naar Sonja en Peter.’
‘O nee! Helemaal geen zin in.’
‘Man, doe niet zo flauw. Ga nou mee!’
‘Oké.’

‘Dag. Met Van Buuren van Hutsefluts bv. Je moet een tekening voor 
ons maken. Over onze directeur. Die is veertig jaar bij de zaak. Hij 
is een fervent zeiler, bergbeklimmer en cryptogrampuzzelaar. Zijn 
vrouw doet aan paardrijden en doet bij ons de administratie. En 
zijn dochters zitten op hockey. Dat moet er allemaal in. In de teke-
ning. En op de achtergrond graag het logo van ons bedrijf terwijl je 
het nieuwe interieur van ons bedrijfspand ziet. Zijn we heel trots 
op. Overmorgen willen we het geven. Wat kost dat?’

‘Sorry, kan niet. Geen tijd. Geen zin. Ziek.’
‘Ah joh…’
‘Oké. Maar dan wel voor echt geld.’
‘Tuurlijk. Wat kost dat?’
‘Vijfduizend euro.’
‘We hebben honderdvijftig.’
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‘Oké. Wanneer moest het af, zei je?’
‘Vanmiddag.’
‘Oké.’

‘Kunt u dit even vasthouden?’
‘Nee.’
‘Hier. Niet laten vallen.’
‘Oké.’

Je kunt het natuurlijk ook omdraaien. Ik verzet me tegen rijk wor-
den. Gaat me tot nu toe prima af.

Ik verzet me tegen weinig bier drinken. Ik verzet me tegen te 
laat klaarkomen. Ik verzet me tegen er jonger uitzien dan je bent. 
(Sorry, dan ik ben… Dat stomme overgaan in de je-vorm!)

Ik verzet me tegen verstandige dingen zeggen in belangrijk ge-
zelschap. Ik verzet me tegen een interessante mening hebben.

Kijk, als ik zo terugblik is mijn hele leven één groot verzet. 
Maar het gekke is… zo voelt het niet.
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Zak Kwallage
TJERK GUALTHÉRIE VAN WEEZEL

Amsterdamverslaggever, de Volkskrant; auteur van De bekentenis

Mijn vader, een psychiater, leerde mij ooit dat het best goed is om 
iemand hartgrondig te haten. Dat moet dan wel een zorgvuldig 
gekozen persoon zijn, met als belangrijkste criterium dat je geen 
macht of invloed op hem of haar kunt uitoefenen. Als zo’n machts-
verhouding er wel is, loop je namelijk het risico dat je verblind 
door gramschap je invloed gebruikt om die ander onevenredig te 
beschadigen.

Volgens mijn vader is het veel gemakkelijker om de meest ir-
ritante mensen redelijk te blijven benaderen wanneer je ‘onge-
vaarlijke haat’ juist lekker cultiveert. Zo haatte hij zelf lang een 
succesvol politicus. Zijn intense aversie was geworteld in hun ge-
meenschappelijke schooltijd. Als ik het me goed herinner had de 
politicus mijn vader, die enkele klassen lager zat, ooit en plein pu-
blic afgezeken.

Elke keer als de man op tv kwam, begonnen we thuis allemaal 
ongegeneerd met mijn vader mee te fulmineren. We hebben met 
het gezin heel wat bedenkelijke opmerkingen naar het scherm 
geslingerd, waarvan vooral de term ‘Zak Kwallage’ mij bijstaat. 
Maar ja, die grap begrijpt u niet, omdat ik de naam van de poli-
ticus in kwestie heel discreet onvermeld laat. Hoe dan ook: het 
luchtte voor mijn vader lekker op en de man zelf had er verder 
geen enkele last van.

Met mijn vaders theorie in het achterhoofd weet ik dat woede 
– toch het voorportaal van de haat – voor mij een wankele profes-
sionele drijfveer is. Als journalist heb je namelijk altijd een ze-
kere vorm van macht als je over iemand schrijft. Wanneer je een 
persoon of praktijk in een landelijk dagblad aan de schandpaal 
nagelt, heeft dat flinke impact op de betrokkenen.
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Natuurlijk heb ik heus weleens diepe verontwaardiging in mijn 
stukken laten doorklinken. Zo schreef ik een aantal jaar geleden 
twee artikelen over een telecombedrijf dat via agressieve telefo-
nische colportage ouderen en zwakzinnigen tot klant maakte. Ik 
had hierover een paar hemeltergende e-mails gekregen. Mensen 
waren onder meer maanden bezig om het abonnement op te zeg-
gen dat aan hun demente vader of moeder was verkocht.

Na het lezen van die mails en alle bijgevoegde stukken haatte 
ik het bedrijf. Dat klonk ook luid en duidelijk door in een van de 
stukken, waarin ik de term ‘bejaardenronselaar’ muntte. De di-
recteur en oprichter van het bedrijf, die eerder al andere media 
dagvaardde, was zo boos over de ‘diffamerende publicaties’ dat hij 
me voor de Raad voor de Journalistiek en de rechter sleepte.

Beide zaken won ik gelukkig glansrijk, en ik sta nog steeds vol-
ledig achter de strekking van de artikelen. Maar in aanloop naar 
de rechtszaak kwam ik helaas wel tot de ontdekking dat ik enkele 
dingetjes niet helemaal goed had weergegeven, feitelijkheden die 
we in de krant moesten rechtzetten. Het doordrong mij ervan dat 
de pen met heldere koelbloedigheid gehanteerd dient te worden, 
juist wanneer er veel op het spel staat. Een met moreel gelijk door-
desemd emotioneel waas is daarbij een danige handicap.

In de journalistiek is het dus zaak om je woede iets te laten 
zakken voordat je een stuk schrijft. Wat overblijft is engagement, 
betrokkenheid bij een onderwerp. Het verhaal zelf moet vanuit 
nieuwsgierigheid geschreven zijn. De juiste vragen stellen en 
scherp oog houden voor relevante informatie die misschien een 
ander licht op de zaak werpt. Want als lezers na het lezen van 
jouw stuk woedend de krant dichtslaan, wil je dat die emotie het 
resultaat is van vakwerk.
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Als ik mijzelf was
JEROEN VAN MERWIJK

Grote hersenpan; creatief geëxplodeerd op kunstacademie;  

cabaretier; schrijver; kunstenaar

Ik vrees dat de enige tegen wie ik me echt verzet, ikzelf ben. Wat 
dat betreft ben ik een echte kunstenaar. Ik verzet me al sinds mijn 
vroege jeugd tegen mijn niets dan lafheid en meeloperij uitstra-
lende uiterlijk, mijn tot sentimentaliteit neigende gevoelsleven, 
mijn gemakzucht, luiheid en spilzucht, mijn alle grenzen te buiten 
gaande onzekerheid en ga zo maar door. Ik ben soms dapper omdat 
ik laf ben, ik ben soms goed omdat ik slecht ben, ik ben soms mooi 
omdat ik lelijk ben. Ooit schreef ik de volgende liedtekst:

Als ik mijzelf was zou ik om Bambi huilen
Als ik mijzelf was was ik gevoelig en verlegen en naïef
Als ik mijzelf was mocht zelfs Bin Laden bij mij schuilen
Als ik mijzelf was was ik altijd lief en positief
Als ik mijzelf was zou ik alleen maar fijne dingen denken
Over hoe prachtig en geweldig alles op de wereld is
En ik zou mijn mensen naastenliefde schenken
Als ik mijzelf was was ik de fijnste mens sinds 
mensenheugenis
En ik zou bescheiden wezen en niet meer zo hautain
Mijn God wat ben ik blij dat ik mijzelf niet ben

Als ik mijzelf was zou ik eenieder teer beminnen
Als ik mijzelf was dan trapte ik nooit meer tegen het toch al 
zere been
Als ik mijzelf was zou ik iedereen voor mij weten te winnen
Als ik mijzelf was strooide ik complimentjes om mij heen
Als ik mijzelf was zou ik nooit meer iets gemeens verzinnen
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Dan kwamen er als vanzelf alleen maar mooie dingen in mij op
Wat moet het fijn zijn om met Patty Brard een rusthuis te 
beginnen
Wat heeft die Willibrord Frequin toch eigenlijk een 
sympathieke kop
En wat zou ik aardig wezen en van iedereen een fan
O, we mogen God toch wel op onze blote knietjes danken
Dat ik mezelf niet ben

Als ik mijzelf ben dan zouden jullie moeten braken
Dan lag het hele land nu langzaamaan kotsend over de vloer
En stond mij als cabaretier allang het schaamrood op de kaken
Over zoveel inlevingsvermogen en slap geouwehoer
Als ik mijzelf was hier in dit heerlijke theater
Zong ik een liedje dat de zee zegt dat ze moe is
En dat soort flauwekul
Maar gelukkig staat er één ding als een paal nog boven water
Ik ben misschien wel niet mezelf
Maar ik ben tenminste wel een lul
Ik ben misschien wel niet mezelf
Maar ik ben tenminste wel een lul
Ik ben misschien wel niet mezelf
Maar ik ben tenminste wel een echte lul.
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Verzet je tegen jezelf
MICHIEL BICKER CAARTEN

Medeoprichter BNR Nieuwsradio; schrijver van  

de dagelijkse nieuwsbrief De Bicker

Een mailwisseling tussen vader Michiel Bicker Caarten (1956) en 
zoon Robert Leslie, singer-songwriter in New York (1994)

Vader: Ik moet iets schrijven over verzet, of boosheid als drijfveer. 
Jij ideeën?

Zoon: Wat een ontzettend leuke vraag! Ik loop er al de hele och-
tend over na te denken. Ik wilde je een lang links boekwerk schrij-
ven: Jij hebt nooit verzet nodig gehad! Ik bedoel, jij bent helemaal 
van de doctrine van zelfontplooiing en zelfbeschikking, eerlijk 
speelveld, harder werk is meer beloning, et cetera. Je hebt ook het 
geluk gehad dat deze dingen allemaal daadwerkelijk opgingen… 
Je hebt je hele leven hard gewerkt en voor de mensen om je heen 
gezorgd en je bent ervoor beloond. The system worked (for you)! En 
toen wilde ik allemaal conclusies gaan trekken over hoe dat jouw 
levensfilosofie bepaald heeft, en hoe jij zo’n typische blanke ouwe 
lul bent die zich vooral verzet tegen mensen die te veel miepen 
over hun eigen verzet…

Maar ja, dat was niet helemaal eerlijk van me, ik weet best dat 
je in principe niet tegen verzet en verandering bent. Volgens mij is 
dat voor ons allebei een van de leuke dingen van de VS. Hier heb 
je nog eens wat om je echt tegen te verzetten. Het is zo ongeveer in 
de cultuur gebakken. Niets is eerlijk en je moet voor alles vechten. 
Ik was een beetje daarover aan het denken en over die favoriete 
quote van jou: ‘We have to get to Mars and it’s too important to 
leave it to the government!’

Vader: O ja! Die man in het National Air and Space Museum 
in Washington, die een boek had geschreven over private ruim-
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tevaart. Wij moeten naar Mars en dat is te belangrijk om over te 
laten aan de overheid… Als je vindt dat er iets moet gebeuren, 
wacht dan niet op een ander en doe het zelf.

Zoon: Dus eigenlijk moet je je tegen jezelf verzetten. Discipline, 
intern verzet. Ik denk dat jij daar ook wel een stuk uit zou kun-
nen trekken. Het hele ouderwetse idee van je verzetten tegen je 
basale instincten om hogere pieken te bereiken. ‘Ik verzet mij te-
gen mezelf.’ Lekker controversieel. Het idee is totaal uit de mode, 
vernietigd door de ‘wees jezelf ’-cultuur. Je wil er meteen iets tegen 
inbrengen: het wekt allemaal associaties van complexen en psy-
chische problemen op. Maar ik geloof dat het er wel goed in zit bij 
jou, toch? De Hemingway-factor.

Misschien kun je er iets lekker strengs en mannelijks van ma-
ken. ‘Iedereen probeert de wereld plaats te laten maken voor zijn 
of haar eigen uniciteit. Dat is arrogantie. De taak is om jezelf te 
vormen tot iemand die een plaats heeft in de wereld, en functio-
neert binnen die wereld. Verzet tegen de wereld leidt tot rommel 
en chaos. Verzet tegen jezelf leidt tot orde en harmonie.’

Vader: Tja, daar is alles wel zo’n beetje mee gezegd.
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Drift is de vijand  
van de coherentie

OTTO TAUSK
Chef-dirigent symfonieorkest en opera Sankt Gallen (Zwitserland);  

dirigent van onder andere het Koninklijk Concertgebouworkest  

en de Los Angeles Philharmonic

Als dirigent maak ik een vertaling van het werk van anderen. In 
eerste instantie zou ik zeggen dat dat vertalen mij minder goed 
lukt als ik boos of driftig ben. Mijn doel is om het artistieke idee 
en de klank die achter de noten zit zo coherent mogelijk over te 
brengen op het publiek. Dit is alleen mogelijk door de prestatie, de 
volledige inzet en overgave van het orkest, vooral tijdens het re-
petitieproces. Daarvoor is wel wat beheersing nodig, dus boosheid 
helpt mij meestal niet.

Maar er zijn uitzonderingen. Het komt voor dat het orkest of 
een gedeelte van de musici ergens geen zin in heeft. Dat kan al-
lerlei oorzaken hebben, zoals er ook allerlei oorzaken kunnen zijn 
waarom een leraar opeens een onrustige klas aantreft. Waar ik 
me het meest tegen verzet is de ongeconcentreerdheid die daaruit 
voortkomt, en daarmee de ondermijning van het proces naar een 
zo mooi mogelijk resultaat. Ik heb moeten leren om mijn boosheid 
dan als instrument in te zetten om het orkest gefocust te krijgen. 
Uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor het resultaat, moet ik 
ervoor zorgen dat de groep van tachtig individuen klinkt als één. 
Niets mag dat in de weg staan.

Boosheid inspireert mij ook om oplossingen te verzinnen. Als 
ik moet werken met een orkest dat slecht uitgebalanceerd is en 
slordig in de details (bijvoorbeeld doordat een bepaalde sectie stel-
selmatig chronisch ongeconcentreerd is), durf ik het dankzij mijn 
woede wel aan om riskante experimenten te doen. Daardoor wordt 
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de vertaling die het orkest maakt misschien anders dan ik eerst 
van plan was, maar daarom niet persé minder goed.

Maar dat is nog geen echte boosheid. Dat is een spel, instru-
menteel verzet. Zoals ik bijvoorbeeld de dans van koning Kasjtsjej 
(De vuurvogel, Stravinsky) bozer en woester krijg als ik de etter 
Kasjtsjej intussen onhoorbaar sta uit te kafferen. Maar dat heeft 
weinig met echte boosheid te maken. En bovendien, die dans lukt 
me ook wel op mijn eigen verbeeldingskracht.

Zodra echte boosheid echter een reële drijfveer wordt verlies ik 
de controle, hetgeen mijn werk onmogelijk maakt. Drift is immers 
de vijand van de coherentie. Het verlies daarvan, dat maakt me 
pas echt boos!
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Onachtzaamheid
RICKY KOOLE

Zangeres; actrice; organisator van de Dienst voor ongelovigen (en alle anderen)

Er gaat niks boven opperste concentratie. Ik kan op het podium 
soms zo geconcentreerd zijn dat ik het gevoel heb dat ik de tijd kan 
oprekken, seconden kan winnen. Alsof de tijd veel langer duurt 
dan later die avond in de foyer. Het is het fijnst als je tijdens het 
spelen of zingen zo midden in het moment zit dat het lijkt alsof je 
elke tel nog een andere richting zou kunnen kiezen. Je volgt je im-
pulsen maar hebt ook nog de tijd om daar weer over na te denken.

Ik kan het niet goed uitleggen. Het lukt ook niet altijd. Soms 
loop je met je hoofd op de zaken vooruit. Het heeft te maken met 
overgave en durven kiezen voor het moment. De kunst is om het 
afgesproken plan wel zo’n beetje aan te houden tijdens een lied, 
maar daarbinnen met elkaar nieuwe vrijheden te zoeken. Je oren 
openzetten en heel goed opletten wat er om je heen gebeurt. Het 
grappige is dat mensen vaak denken dat je op het podium in een 
soort roes verkeert, en dat je dus ‘van de wereld’ bent. Het tegen-
overgestelde is volgens mij waar. Je hebt al je antennes uitstaan 
en bent juist extreem aanwezig. Je hoort alles.

Ik kan het iedereen aanraden: opperste concentratie. Ik verzet 
me bijna dagelijks tegen het gebrek eraan. Ik zie mensen vaak 
zo veel mogelijk dingen tegelijk doen. Dat kan ook een uitdaging 
zijn, maar het is soms een gemiste kans. Ik verzet me tegen on-
achtzaamheid en onverschilligheid. Van onverschilligheid word je 
volgens mij ook niet gelukkig. Het is prettig om vaker aandachtig 
te zijn, met je zintuigen op scherp.

Ik doe er in het theater doorgaans alles aan om mensen mee 
te nemen in die concentratie. Mijn grootste doel is uiteindelijk de 
hele zaal naar één mooie noot te laten luisteren, of juist naar die 
iets te lange stilte na de noot. Ik vind dat troostrijk; gezamenlijk 
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naar hetzelfde luisteren werkt verbindend en kan me heel erg ont-
roeren.

Mijn grootste ergernis in het theater is de grote hoeveelheid 
mensen die dat moment vervolgens proberen vast te leggen. Als-
of veel mensen pas iets beleven als ze het vastleggen. Er worden 
foto’s en zelfs hele films gemaakt, terwijl dat de concentratie ver-
stoort. Helaas niet alleen die van de fotograaf, maar die van alle 
mensen daaromheen, die een scherm zien oplichten, iemand zien 
kiezen voor een beroerd kader, of zelfs zien flitsen, terwijl dat geen 
enkele zin heeft op die afstand.

Ik zat op het North Sea Jazz Festival te kijken naar Paolo Nuti-
ni, toen er een vrouw voor me ging zitten, zonder te kijken meteen 
haar iPad uit haar tas haalde en begon te filmen. Pas na veertig 
seconden had ze door dat ze de felverlichte bar te pakken had en 
niet het podium waarop de zanger zijn ziel uit zijn lijf stond te 
zingen. Al die tijd was ik afgeleid.

Het mooie aan theater of livemuziek is, vind ik, dat het pas 
bestaat als de lichten in de zaal dimmen. En daarna, als het doek 
weer dichtgaat, dan is het voorbij. Dat is precies wat ik er mooi 
aan vind: het is nú, en het is recht voor je neus. Geniet ervan. Het 
is het tegenovergestelde van wat je doorgaans de hele dag doet: 
plannen maken, werk afkrijgen, haast hebben, contacten onder-
houden en ondertussen van hot naar her fietsen.

Ik voel me soms een oude zeur. Maar ik denk echt dat iets mooi-
er wordt als je het je volledige aandacht geeft. Ik heb het uiteraard 
niet alleen over theater of muziek. Stilstaan en aandachtig om je 
heen kijken, kan nieuwe frisse moed geven. Net als een gesprek 
beginnen met een onbekende, of eens een andere weg inslaan. Ik 
gun mezelf af en toe een nieuw perspectief en doe dat met aan-
dacht. Het laat cynisme als sneeuw voor de zon verdwijnen. Gun 
het jezelf af en toe om te ontsnappen aan de veelheid der dingen en 
kies voor één aandachtspunt. Verdiep je, dat is fijn, het liefst met 
opperste concentratie.
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Sludge
EVA VAN DEN BROEK

Gedragseconoom bij LEI Wageningen UR; redacteur sciencepalooza

De wereld is gemaakt voor mensen. Er zijn ontwerpers die ervoor 
doorleren om wasmachines gebruiksvriendelijk vorm te geven, 
programma’s die massagedrag simuleren voordat er een bushalte 
wordt gebouwd en zelfs aan het schenklipje op het nieuwe melkpak 
gaan gebruikerstests vooraf. In ons land wordt bijna alles getest 
voordat de gebruiker eraan blootgesteld wordt. Behalve beleid.

Nudging, het geven van kleine duwtjes om goed gedrag gemak-
kelijker te maken, is als modewoord al bijna over zijn hoogtepunt 
heen. Toch blinkt de overheid nog uit in regelingen, subsidies en 
bepalingen die door een evil paternalist uitgedacht lijken te zijn – 
zo iemand die perfect weet hoe mensen reageren, en die die kennis 
inzet om mensen keuzes te laten maken die lekker tegen ieders 
belang ingaan. Richard Thaler, de Amerikaanse gedragseconoom 
die het boek Nudge heeft geschreven, heeft daarvoor op Twitter de 
term ‘sludge’ gedefinieerd. Een sludge is ‘een overheidsprogramma 
dat bedoeld lijkt om goed gedrag moeilijker te maken’.

Denk aan je eigen glasbak. Waarschijnlijk staat die verder weg 
dan de container voor restafval. Dat betekent dat het voor mensen 
niet alleen moeite kost om hun glas thuis te scheiden, maar dat ze 
er ook nog verder voor moeten lopen om het kwijt te raken. Ook 
in kantines kom je bij het afruimen eerst de restafvalbak tegen, 
daarna de plasticbak, en pas daarna de gft-bak – terwijl dat de 
grootste afvalcomponent in kantines is.

Daar kun je meewarig van worden, maar sommige sludges 
hebben grote consequenties. Sociale huurwoningen worden toege-
wezen op basis van inkomen. Soms stijgt iemands inkomen, en 
verdient hij of zij te veel om nog voor een sociale huurwoning in 
aanmerking te komen. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen 
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zijn eindeloos, met grote consequenties voor bijvoorbeeld asiel-
zoekers. Gemeenten weten echter niet hoe ze de scheefwoners uit 
hun woning moeten krijgen. Daarom is er bedacht dat voor hen de 
huurprijs moet stijgen. En stijgen doet hij – naast inflatie met 4 
procent per jaar.

Als je zou proberen om zo weinig mogelijk huurders weg te ja-
gen, is dit de juiste manier om de huurverhoging in te voeren. Be-
drijven weten erg goed dat om zo veel mogelijk mensen ongemerkt 
meer te laten betalen voor een product, je niet in één keer de prijs 
moet verhogen, maar met kleine stapjes. In de gedragswetenschap 
staat dat bekend als het kokendekikkereffect: herhaalde kleine 
verhogingen, van temperatuur of huur, voel je nauwelijks, waar-
door je blijft zitten tot je doodkookt. Oftewel, als het doel is om 
scheefwoners te laten verhuizen, moet je ze nu laten weten dat ze 
over drie jaar 150 procent van de huurprijs moeten betalen.

Er bestaan talloze voorbeelden van sludging die onschuldig 
lijken, maar enorme gevolgen hebben. Aankomende studenten 
moeten hun studielening aanvragen door middel van een webfor-
mulier. Het doel van het formulier is om studenten door een kleine 
goedkope lening in staat te stellen te studeren. Maximale leningen 
verkopen is nadrukkelijk niet het doel. Toch stond op het webfor-
mulier standaard het hokje ‘leenbedrag: maximaal’ aangekruist. 
Natuurlijk, als je dat niet wil kun je op de button ‘anders, name-
lijk’ drukken en dan zelf een bedrag invullen, maar in de prak-
tijk leidde dit ertoe dat 70 procent van de studenten de maximale 
lening aanvroeg. Zodra de standaard, die gewoon door een IT’er 
was ingevuld, uit het formulier verdwenen was en mensen zelf 
een bedrag moesten invullen, daalde het aantal aanvragen voor 
maximale leningen naar 11 procent.

Mij doen deze voorbeelden bijna fysiek pijn. Wat doen we er-
aan? Moet er een ‘gedragscheck’ komen op nieuw beleid? Zoals 
iedere afdeling een jurist in huis heeft voor de juridische kwes-
ties, zou er bij het ontwikkelen van beleid iemand even langs de 
gedragsafdeling moeten lopen. Daarmee zouden voorbeelden als 
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de bovenstaande misschien voorkomen kunnen worden. Bedrijven 
als bol.com doen al duizenden gedragstests per dag, om te zien 
welk design tot welk gedrag leidt. Nu de overheid nog.
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Boosheid als emotie
HELEEN SLAGTER

Universitair hoofddocent cognitieve neurowetenschappen,  

Universiteit van Amsterdam

Ik houd niet van boosheid. Boosheid verwijdert ons niet alleen 
van de mensen om ons heen, maar ook van onszelf. Maar wat is 
boosheid dan? Wat is de functie van boosheid? Deze vragen zijn 
zo oud als mijn wetenschappelijke vakgebied: de psychologie. In 
de collegebanken leerde ik dat boosheid een van de zes basise-
moties is, naast vreugde, verdriet, angst, afschuw en verrassing. 
Ik leerde dat deze basisemoties, elk geassocieerd met een unieke 
gezichtsuitdrukking, in alle culturen voorkomen en in een evoluti-
onair landschap zijn gevormd. Boosheid bijvoorbeeld is in principe 
adaptief: het helpt ons situaties te veranderen die bedreigend zijn 
of ons onrecht aandoen. Buitensporige boosheid daarentegen kan 
kwalijk zijn, omdat het ons oordeelsvermogen aantast.

Dit was midden jaren negentig, toen ook functionele MRI als 
een methode om de menselijke hersenen in actie te bestuderen zijn 
intrede deed in de wetenschap. Met behulp van functionele MRI 
konden onderzoekers voor het eerst bestuderen met welke unieke 
patronen van hersenactiviteit elke basisemotie geassocieerd was. 
Zo lieten mijn collega’s in Amerika in 1996 met behulp van hersen-
scans zien dat angst de amygdala, een kern diep in de hersenen, 
in vuur en vlam zette. Boosheid werd in ander onderzoek gelokali-
seerd in de orbitofrontale cortex, het voorste deel van de hersenen. 
Deze eerste studies ondersteunden het idee dat basisemoties ver-
ankerd zijn in unieke (netwerken van) hersengebieden, gevormd 
door honderdduizenden jaren interacties met de natuur.

Sinds kort waait er echter een nieuwe wind door mijn vakge-
bied en wint een fundamenteel andere theorie over emoties aan 
kracht. Emoties, zo is het idee, zijn mentale constructies die voort-
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komen uit interacties tussen meer basale processen, zoals opwin-
ding, valentie (prettig-onprettig) en geheugenprocessen. Deze 
basisprocessen zijn niet specifiek voor één emotie, maar vormen 
de gezamenlijke ingrediënten voor alle mentale toestanden. Dit 
verklaart waarom een persoon verschillende soorten van boosheid 
kan ervaren, die allemaal anders voelen. Meer recente functionele 
MRI-studies ondersteunen dit idee. In tegenstelling tot de eerste 
kijkjes in de hersenen laten deze meer geavanceerde studies zien 
dat de basisemoties eerder sterk overlappende patronen van her-
senactiviteit opwekken. Boosheid, zo is de conclusie, is geen vast-
staand, absoluut proces, maar een mentale constructie, ontstaan 
uit specifieke combinaties van basisingrediënten; net zoals de in-
grediënten meel, boter, suiker, zout en gist samen een verscheiden-
heid aan baksels, elk met een unieke smaak, kunnen produceren, 
afhankelijk van hun specifieke doseringen.

Een belangrijk gevolg van deze visie is dat je de ervaring van 
boosheid in principe zou moeten kunnen veranderen door de on-
derliggende basisprocessen te veranderen. Dit sluit interessant 
genoeg aan bij hoe boeddhisten denken over boosheid. Ik weet nog 
goed hoe tijdens mijn afstudeeronderzoek in Amerika in 2000 mijn 
begeleider, professor Richard Davidson (een van de onderzoekers 
die de amygdala voor het eerst zagen oplichten tijdens het erva-
ren van angst), vol energie een labmeeting kwam binnenstormen. 
Hij was net terug van een bijeenkomst van een aantal westerse 
emotieonderzoekers en de dalai lama en Tibetaanse monniken in 
India. In tegenstelling tot in de westerse psychologie, zo vertelde 
hij ons, zagen de Tibetaanse boeddhisten boosheid altíjd als een 
destructieve emotie, ongeacht de intensiteit of context waarin 
boosheid optreedt. Bovendien claimden de Tibetaanse boeddhisten 
dat het niet alleen mogelijk is om via meditatietraining de blinde 
energie die bij boosheid komt kijken in te wisselen voor een ratio-
nele, compassievolle energie, maar dat na lange mentale training 
het zelfs mogelijk is om de ervaring van deze emotie compleet te 
voorkomen. Nooit meer boos zijn dus!
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Ik ben eigenlijk een boeddhist in de dop. Geen echte natuurlijk, 
want ik geloof helemaal niet in reïncarnatie en ik mediteer nooit. 
Ik ben ook af en toe boos. Maar wel in die zin dat ik me verzet 
tegen het idee dat boosheid adaptief is. Boos zijn vertroebelt mijn 
blik. Het helpt de situatie nooit. In overeenstemming met het idee 
van emoties als mentale constructen bestudeer ik daarom mijn 
ervaring van boosheid altijd, als een echte onderzoeker: wat is het 
dat me boos maakt? Met bewustzijn verdwijnt de kleur ‘boos’ en 
kan ik mijn mentale energie richten op het verbeteren van de si-
tuatie. Ook andermans boosheid bestudeer ik als een signaal van 
iets anders: angst, zelfzucht of pijn, voortkomende uit een bepaal-
de behoefte: liefde, waardering of geborgenheid. Inzicht in de bron 
van boosheid kan meer boosheid, agressie, eenzaamheid en angst 
voorkomen, en daarmee ook beschadigde relaties, ongelukkige 
personen en een verslechterde gezondheid. Zo verandert boosheid 
van een slechte raadgever in een goede informant.

Alhoewel ik maar één mens ben probeer ik zo, juist zonder 
boosheid, de wereld positief te beïnvloeden, van mens tot mens. Ik 
verzet mij tegen boosheid. Ik ben ervan overtuigd dat als iedereen 
zijn boosheid zou zien als een construct, de wereld een stuk fijner 
en mooier zou zijn. Een betere wereld begint bij jezelf.
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Het recht op verzet
ALEXANDER RINNOOY KAN

Universiteitshoogleraar, Universiteit van Amsterdam;  

oud-voorzitter VNO-NCW en SER

Het Verzet. Dat staat voor koelbloedigheid, onverschrokkenheid, 
heldhaftigheid. Voor moed op momenten dat het erom spant. Voor 
de overtuiging dat er principes te verdedigen zijn die de overle-
vingsdrang overstijgen. Het Verzet, dat verwijst naar de meester-
lijke zwart-witfilm De overval, uit 1962, met Rob de Vries en Kees 
Brusse. Een film die ging over gewone Nederlanders in de Tweede 
Wereldoorlog met een ongewone plichtsopvatting. De heroïek in 
die film was daardoor juist zo geloofwaardig: de hoofdpersonen 
verzetten zich tegen de nazi’s met angst in het hart, maar zeker 
wetend dat zij eigenlijk geen keus hadden. Ze moesten wel. Ze wa-
ren fatsoenlijke mensen in een immorele omgeving.

Dat Verzet – mijn oom maakte er deel van uit en overleefde 
het niet – stemt tot grote bewondering, tot jaarlijks twee minuten 
eerbiedige stilte. En het stemt ook tot grote bescheidenheid. De af-
weging die de verzetsstrijders van toen moesten maken, blijft ons 
immers bespaard. Het soort verzet waarvoor wij vandaag de dag 
kunnen kiezen, de protesten waar wij ons bij kunnen aansluiten, 
de acties waar wij aan mee kunnen doen, zijn stellig geïnspireerd 
door nobele afwegingen en honorabele intenties. Maar zij zijn ook 
relatief risicoloos.

Laten wij ons dus vooral óók verzetten tegen wat de echte risi-
codragers van vandaag overkomt als zij in verzet gaan. Het zijn er 
vele: alle namen op de lijst van Amnesty International, de Dwaze 
Moeders in Zuid-Amerika, de Cubaanse schrijvers, de Russische 
oppositie. Waar zij zich tegen verzetten zal ons soms meer, soms 
minder aanspreken. Dat is niet erg; de onrechtvaardige wereld 
waarin wij leven dwingt ons tot selectieve opwinding. Er is te veel 
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wat niet deugt, in kleuringen die variëren van lichtgrijs tot diep-
zwart. Maar wat ons allen kan binden is de diepe overtuiging dat 
het eenieders fundamentele recht is om blijk te geven van die se-
lectieve verontwaardiging, om op zoek te gaan naar bondgenoten, 
en om samen met hen op te trekken in een vreedzame strijd voor 
verandering.

Ik zou mij vooral willen blijven verzetten tegen alles wat dat 
fundamentele recht ondergraaft en tegen iedereen die daarvoor 
verantwoordelijkheid draagt. Op te veel plaatsen ter wereld is het 
recht van verzet een recht dat niet wordt gegund. Dat was, is en 
blijft onacceptabel.
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De verkeerd  
begrepen democratie

BORIS VELDHUIJZEN VAN ZANTEN
Internetondernemer; CEO en medeoprichter The Next Web

Sommige mensen geloven in een maakbare wereld. De rest pro-
beert het beste te maken van de wereld zoals hij is. Natuurlijk 
hebben beide visies zo hun voordelen. Het is heel vermoeiend om 
je nooit neer te willen leggen bij de heersende regels en in alles je 
eigen weg te willen vinden. Tegelijkertijd zijn dit wel de mensen 
die ondernemend, creatief en origineel zijn. Zoals George Bernard 
Shaw dat verwoordde: ‘Een redelijk mens conformeert zich aan 
de wereld. Een onredelijk mens probeert de wereld te veranderen 
naar zijn eigen inzicht. Alle voortgang is dus afhankelijk van on-
redelijke mensen.’

Ik ben me er bewust van dat dit kleine groepje onredelijke men-
sen en vrije denkers een elitair clubje is. Ik hoor daar graag bij. Ik 
ben dol op achterkamertjespolitiek, wantrouw de massa en ben 
tegen referenda. De meeste stemmen gelden is een verschrikkelijk 
inefficiënte en onverstandige manier om moeilijke keuzes te ma-
ken. En het alternatief is niet direct een dictatuur.

Een aantal jaren geleden was er een referendum waarbij ik 
moest stemmen voor of tegen stadsdelen of een centraal bestuur of 
nog iets anders. Ik had eigenlijk geen idee. En om nou te stemmen 
over iets waar je geen verstand van hebt, dat leek me niet verstan-
dig. Ik besloot wat mensen die slimmer zijn dan ik om advies te 
vragen. De eerste antwoordde heel resoluut dat hij zeker zou gaan 
stemmen, en wel tegen het te nemen besluit. Maar waarom dan, 
vroeg ik me af. Nou, was het antwoord, dan krijg je dus minder au-
to’s in de stad, zo stond het in de krant, was het antwoord. Ik legde 
uit dat het referendum daar geen invloed op zou hebben, waarop 
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mijn verder intelligente vriend zei: ‘Nou ja, misschien ga ik dan 
maar niet stemmen.’ De volgende op mijn lijst zei: ‘Ik stem tegen. 
Heb je enig idee hoelang het duurt om een parkeervergunning te 
krijgen in mijn buurt?’ Ik legde geduldig uit dat de gemeenten, 
centraal of decentraal, daar geen invloed op zouden hebben. ‘O, in 
dat geval ben ik toch voor.’

Ik sprak nog een aantal mensen, maar kwam er al snel achter 
dat niemand eigenlijk echt een idee had van wat er nu precies 
speelde. Daar komt dus mijn antipathie vandaan. Veel mensen 
denken dat democratie betekent dat de meeste stemmen gelden, 
en het volk krijgt wat het wil. Maar dat is een hardnekkig misver-
stand. In een ideale wereld stem je op iemand die slimmer is dan 
jij, die al zijn tijd, energie, intelligentie en creativiteit steekt in 
het zo goed mogelijk regelen van de samenleving. Dat zal dan ook 
betekenen dat er af en toe besluiten worden genomen die je niet 
zullen bevallen.

Politici lijken wat dat betreft een beetje op ouders; ze zouden 
moeten weten wat goed voor je is, en nemen beslissingen voor je 
zodat jij je goed kunt ontwikkelen en je druk kunt maken over je 
huiswerk en of je wel populair genoeg bent op school. Jij hoeft je 
geen zorgen te maken over hoe de hypotheek in elkaar zit, en soms 
moet je vroeg naar bed of naar de tandarts, terwijl je dat helemaal 
niet wilt. Je wilt dat niet, maar begrijpt ook wel dat dat goed voor 
je is. Je hebt een klein beetje invloed op waar je naartoe op vakan-
tie gaat, en er wordt echt wel naar je geluisterd, maar uiteindelijk 
weten je ouders wat binnen het budget past en waar je naartoe 
gaat. Het voordeel ten opzichte van ouders is nog dat je politici 
weg mag stemmen, dat een vrije pers ze blijft controleren en we 
oppositiepartijen hebben die voortdurend ter discussie stellen wat 
er wordt besloten.

Het volk, jij en ik, is druk met andere zaken. Wij zijn helemaal 
niet in staat om een beslissing te nemen over of ons land wel of 
niet iets moet doen over twintig jaar. En of een land waar we nog 
nooit zijn geweest wel of niet bij Europa mag horen. Het is een 
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teken van zwakte om moeilijke beslissingen over te laten aan an-
deren. En het heeft ook geen zin, want als we iets niet begrijpen 
zijn we voor de zekerheid tegen.

Het is dus tijd om een referendum te organiseren tegen het 
referendum. De vraag wordt dan: ‘Wilt u nog wel gevraagd worden 
om uw mening te geven over zaken waar u toch geen verstand 
van heeft?’ Ik voorspel een overweldigende meerderheid van nee-
stemmers. De campagneslogan is ook al duidelijk: ‘Het laatste re-
ferendum waar u ooit tijd voor vrij hoeft te maken.’
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De tirannie  
van de redelijkheid

FLORIS MANSVELT BECK
Politiek filosoof, Instituut Politieke Wetenschap,  

Universiteit Leiden; promoveerde in 2015 op een onderzoek  

naar integratie en tolerantie in Nederland

Angst heet een slechte raadgever te zijn, maar boosheid is dat ook. 
Wat mij aantrok in de punkbeweging, way back when, was dan 
ook niet de boosheid, maar de autonomie. Hier sta ik, en ik ben 
anders. Maar punk bleek al snel te politiek voor mij, te zelfinge-
nomen, te overtuigd van het eigen gelijk. Te conformistisch boven-
dien, met zijn uniformen, gedragsregels en dogmatisch beleden 
boosheid. Vooral die boosheid drukte op mijn gemoed. Over spe-
culanten, over bands die bij te commerciële labels tekenden, over 
Shell, over nertsfokkerijen, over ontruimde kraakpanden, over wie 
moest afwassen in nog niet ontruimde kraakpanden. Als het nou 
een nihilistische beweging was, dan viel er misschien nog wat te 
lachen – dan konden we dansen op de puinhopen, drinken, bemin-
nen. Maar dat was het niet. Punk pretendeerde juist het geweten 
van de samenleving te zijn, en het geweten, daar valt niet mee te 
spotten.

Als je me dan vraagt waar ik me tegen verzet, dan is dat het. 
Die morele zelfgenoegzaamheid die ingebakken zat in punk, daar 
verzet ik me tegen. Het rechtertje spelen, met je geweten als open-
baar aanklager en je eigen waarheid als bewijs. En de aangeklaag-
de? Die moet zijn bek houden.

Morele zelfgenoegzaamheid is niet beperkt tot de punkbewe-
ging. Integendeel, morele zelfgenoegzaamheid tiert welig, terwijl 
punk morsdood is. En terwijl punk tenminste nog ten strijde trok 
tegen het systeem, hebben we nu te maken met een veel gevaar-
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lijker soort morele zelfgenoegzaamheid, namelijk die van het wel-
denkende, alleszins redelijke, seculiere deel der natie, waar u, 
met dit boek in handen, ongetwijfeld deel van uitmaakt. U bent 
zich van geen kwaad bewust. U bent zelfgenoegzaam noch mora-
listisch. U bent juist een toonbeeld van redelijkheid. U leest de 
Correspondent. Als iedereen was zoals u, dan zag de wereld er een 
stuk beter uit. Vous êtes Charlie.

En wat als die redelijkheid nu juist een deel is van het pro-
bleem? Thomas Hobbes, die als filosoof van vóór de verlichting niet 
geneigd was tot verheerlijking van de rede, zag het scherp: ieder 
mens is zo overtuigd van zijn eigen redelijkheid, dat hij blind is 
voor de redenen van de ander, die zichzelf al net zo redelijk vindt. 
Het gevolg: een strijd die niet met redelijkheid is op te lossen, 
maar alleen met macht – althans, volgens Hobbes. En dat was 
niet zo gek gedacht, in een tijd van bloedige godsdienstoorlogen. 
Voor Hobbes was de oplossing simpel: een absoluut heerser die het 
machtswoord sprak en daarmee bepaalde wat redelijk was en wat 
niet.

Hoe komt het dat wij, want ik ben net zoals u (ook ik lees de 
Correspondent, en 360 bovendien – léés die krant!), zoveel rede-
lijker zijn dan die premoderne mensen die Hobbes als onredelijk 
wegzette? Waarom zijn wij in staat ook de balk in het eigen oog te 
zien, en niet alleen de splinter in het oog van de ander? Welnu: dat 
zijn we niet en dat kunnen wij niet. Wij zijn niet redelijker dan zij. 
Als we dat niet zien, komt het doordat wij aan de kant staan van 
de macht. Onze redelijkheid is de heersende redelijkheid.

Nu ik dit zo overdenk, vervult de vanzelfsprekendheid van mijn 
eigen redelijkheid mij met angst. Als al wat ik voor redelijk ver-
slijt het product is van maatschappelijke bevestiging door gelijk-
gestemden, ondermijnt dat mijn autonomie. Maar tegelijkertijd 
begint ook de waarde die ik hecht aan autonomie mij verdacht toe 
te schijnen – als ik geboren was voor de verlichting, in plaats van 
erna, of religieus was opgevoed in plaats van atheïstisch, had ik 
wellicht heel andere waarden gehad. Terwijl de gevolgen van deze 
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relativering van de redelijkheid voor mezelf nog wel te overzien 
zijn – ik zal het toch met mezelf moeten zien uit te houden – zie ik 
het voor de maatschappij als geheel somberder in. Deze relative-
ring lijkt aan de maatschappij namelijk niet besteed. In deze tijd 
van nieuwe godsdienstoorlogen is elke terroristische aanslag een 
bevestiging van de onredelijkheid van andersdenkenden, en daar-
mee een bevestiging van de eigen redelijkheid.

Het directe gevaar hiervan is dat de meerderheid de eigen re-
delijkheid als moreel ijkpunt gaat nemen voor het aanvaardbare, 
en niet de wet en de liberale instituties die juist ontwikkeld zijn 
om de gewetensdwang uit Hobbes’ tijd te vermijden. Deze liberale 
instituties, waaronder de vrijheden van godsdienst en geweten, 
proberen juist ruimte te creëren voor elkaar uitsluitende redelijk-
heden. Alleen door deze vrijheden te koesteren, kan je de tirannie 
van de redelijkheid op afstand houden. Maar dan heb je wel an-
dersdenkenden nodig. Vrijheid gedijt namelijk bij verschil, niet bij 
redelijkheid. Daar wil ik best onredelijk over zijn.
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De slaap der rede
HELEEN DUPUIS
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Op een beroemde tekening van Francisco Goya zien we een sla-
pende menselijke figuur, steunend op een marmeren sokkel. Om 
hem heen vliegen zeer griezelige wezens. Op de sokkel staat in het 
Spaans: El sueño de la razón produce monstruos (De slaap der rede 
brengt monsters voort). En zo is het. In mijn leven heb ik mij nogal 
eens wild geërgerd aan redeloze gedragingen en redeneringen van 
sommige mensen om mij heen. Met name bij professionals is dit 
lastig. Dat geliefden en vrienden niet altijd redelijk zijn is minder 
een probleem. In zulke relaties spelen emoties mee en staat de 
eis om altijd redelijk te zijn niet op de eerste plaats. Maar profes-
sionals met een grote invloed op anderen – artsen, politici, weten-
schappers – dienen zich niet over te geven aan de slaap der rede. 
Waarom is deze zo tergend en welke monsters brengt hij voort?

Een cruciaal vermogen van de mens is zijn denkvermogen. On-
der meer houdt dit in het vermogen om feiten en situaties te (her)
kennen, zich daardoor te laten leiden bij het nemen van beslis-
singen of het vellen van (morele) oordelen en daarvoor redenen 
te geven. Aandacht voor de feiten is van cruciaal belang. Open en 
zonder vooroordelen naar feiten zoeken is een eerste voorwaarde 
voor een redelijke omgang met de werkelijkheid. Voor een politicus 
geldt dat een onderzoek naar de feiten vooraf dient te gaan aan 
welke uiting dan ook. Gebeurt dat niet, dan ontstaan de meest 
tenenkrommende situaties. Zo stond de Tweede Kamer een paar 
jaar geleden op zijn kop omdat een verstandelijk beperkte jonge-
man van achttien ‘al drie jaar vastzat aan de muur van zijn appar-
tement’. Als maenaden ging een aantal vrouwelijke Kamerleden 
tekeer. Het feit klopte echter totaal niet, wat bekend was bij de 
staatssecretaris. Hoe die zich ook inspande om uit te leggen hoe 
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het echt zat, het geraas en getier ging door. Een zinloos debat dus: 
er werd niet geluisterd, niets opgehelderd. Dit noem ik de slaap 
der rede: zonder je te vergewissen van de feiten een openbaar de-
bat entameren, kennelijk met de behoefte om amok te maken (en 
de kiezer te behagen). Het gevolg was dat de gehandicaptenzorg 
volkomen ten onrechte in een kwaad daglicht werd geplaatst en 
werd geconfronteerd met het geroep om maatregelen waarvoor 
geen reden was. Een monster van de eerste orde.

Naast het vaststellen en erkennen van de feiten hoort bij de 
rede ook dat mensen over voldoende redeneercapaciteiten beschik-
ken om met (lastige) situaties om te gaan. Men moet de feiten ken-
nen, maar ook oorzaak en gevolg begrijpen, logisch kunnen denken 
en redeneren, dus de juiste conclusies trekken, consistent zijn en 
niet wegzwemmen in eigen emoties. Professionals als artsen en 
politici zijn vanwege hun grote invloed meer dan anderen ver-
plicht hun denkvermogen te gebruiken. Helaas zijn er nog steeds 
artsen bij wie de rede slaapt bij het behandelen van dodelijk zieke 
patiënten. Zij voelen zich verplicht te handelen in de zin van de pa-
tiënt zo lang mogelijk in leven houden, ook al is er geen effectieve 
behandeling meer, wordt het lijden alleen maar verlengd, en ook 
al geeft de patiënt aan het rekken van het leven niet te wensen. 
Vraag is natuurlijk waarop die verplichting berust. Het is ronduit 
schokkend wat dan wordt beweerd. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb de eed 
afgelegd’ (die daarover niets zegt) of: ‘Je moet toch wat doen’ (dit is 
bezig zijn verwarren met goeddoen) of: ‘Er kan nu eenmaal zoveel’ 
(alsof de stand van de wetenschap bepaalt wat er moet gebeuren 
en niet de mens zelf). Onredelijkheid leidt vaak tot onoverzienbare 
schade voor andere mensen.

Van antieke Griekse wijsgeren, zoals Aristoteles en de stoïcij-
nen, leren wij juist dat als het gaat over het goeddoen dan wel het 
schaden van andere mensen (om moraal), een juiste redenering 
vereist is. Bij ons handelen jegens anderen dienen we rekenschap 
te geven van wat ons handelen voor die ander betekent. Hierbij 
gaat het over de meest lastige invulling van redelijkheid, die daar-
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om wellicht ook het meest frequent leidt tot een slaap der rede: 
het vermogen de belangen van anderen en zichzelf op een rede-
lijke manier te wegen, en voor zichzelf geen andere maatstaven 
aan te leggen dan voor anderen. Dit is het redelijke begin van alle 
moraal: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat zo ook een ander 
niet.

De slaap der rede is een grote bedreiging, zeker indien men-
sen macht hebben over andere mensen. Dat heeft de geschiedenis 
van de mensheid onweerlegbaar aangetoond. Hét grote probleem 
waarmee de mensheid worstelt, is dat wij het er niet over eens 
kunnen worden welke eisen van redelijkheid alle mensen zich 
zouden moeten aantrekken. Dit ontkennen leidt uiteindelijk tot 
monsters: haat, oorlog en geweld. Daarom verzet ik mij tegen de 
slaap der rede.
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Klok-en-klepeluitspraken
HILDE GEURTS
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Veel mensen hebben over ADHD en autisme wel een of ander idee 
of een mening doordat ze er weleens iets over hebben gelezen of 
omdat ze iemand kennen met een van deze diagnoses. Over ADHD 
is bij de meeste mensen bekend dat iemand een diagnose ADHD 
kan krijgen als er forse concentratieproblemen zijn, als mensen 
opvallend druk zijn (bijvoorbeeld moeilijk stil kunnen zitten en 
veel praten) en impulsief zijn (bijvoorbeeld niet op hun beurt kun-
nen wachten). En een autismediagnose krijg je als je problemen 
hebt in het sociale domein (vrienden maken, vrienden onderhou-
den, inschatten wat de drijfveren van anderen zijn en tussen de re-
gels door lezen) en zeer veel behoefte hebt aan routine, regelmaat 
en duidelijke instructies. So far so good.

Helaas worden op basis van wat mensen denken te weten over 
ADHD of autisme ook (te) stellige uitspraken gedaan. ‘Iemand met 
een autismediagnose zal altijd veel hulp nodig hebben’, ‘Iemand 
met autisme of ADHD is alleen maar excentriek en denkt out of 
the box en dat accepteren we niet meer als maatschappij’, ‘Men-
sen met autisme zijn extreem goed in één ding’, ‘De ouders van 
die kinderen met ADHD kunnen niet opvoeden’, ‘Autisten houden 
niet van mensen en hebben geen empathie’, ‘ADHD is een uitvin-
ding van de farmaceutische industrie’, ‘Autisme ontstaat door vac-
cinaties’, ‘Onderzoek naar groepen mensen met een diagnose is 
ouderwets, want er zijn te veel verschillen tussen mensen met die 
diagnose’, ‘ADHD en autisme zijn eigenlijk hetzelfde’, ‘Mensen met 
een autismediagnose zijn goede programmeurs’.

Dit is wat ik ‘klok-en-klepeluitspraken’ noem. Iemand heeft de 
klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. Oftewel, 
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je snapt waar de uitspraken vandaan komen, maar de uitspraken 
zijn niet helemaal waar of zelfs helemaal niet waar. Het is onbe-
gonnen werk om iedere keer boos te worden of de discussie aan te 
gaan als er iets wordt gezegd wat niet klopt. Toch word ik soms 
boos. Misinformatie of ongenuanceerdheid is namelijk niet zonder 
gevaar. Mensen met de diagnose ADHD of autisme en ook hun 
naasten hebben er in het dagelijks leven last van als er verkeer-
de ideeën over ze bestaan. Het heeft effect op hoe familieleden, 
werkgevers, collega’s of hulpverleners reageren als ze weten dat 
iemand een bepaalde diagnose heeft en kan invloed hebben op of 
zorg verzekerd wordt en op of iemand een baan krijgt.

Om te voorkomen dat er verkeerde beeldvorming ontstaat en 
om mensen goed te informeren zijn er bijvoorbeeld belangenver-
enigingen voor en door mensen met een ADHD- of autismediagno-
se, geven mensen die zelf een diagnose hebben lezingen in het hele 
land en worden ervaringsdeskundigen ingezet bij behandelingen. 
Het is ook een van de redenen dat ik publiekslezingen geef over 
mijn onderzoek.

Het lastige is dat het publiek vaak duidelijke antwoorden wil, 
maar voor mij gaan wetenschap en twijfel hand in hand. Twijfelen 
aan wat je hoort, ziet of leest en daarna willen weten hoe iets in 
elkaar zit en dat uitzoeken. Twijfel kan komen door wat, hoe en 
door wie iets beweerd wordt. Ik betrap me er zelfs op dat hoe stel-
liger de bewering, hoe groter mijn twijfel is, hoe groter de verba-
zing, de scepsis en de drang om het zelf eens goed uit te pluizen. 
Twijfel kan dus leiden tot de nieuwsgierigheid om uit te zoeken 
hoe iets in elkaar zit. Ik verzet me tegen klok-en-klepeluitspraken 
door onderzoek te doen, door nuances aan te brengen en toehoor-
ders samen met mij te laten twijfelen aan wat er wordt beweerd. 
Ik probeer te laten zien hoe visies over ADHD en autisme zijn 
veranderd in de loop der jaren en hoe ook in de wetenschap be-
paalde ideeën hip zijn en hoe lastig het is om bestaande ideeën te 
veranderen. Ook laat ik zien dat er voor bepaalde populaire be-
handelingen helemaal niet zoveel overtuigende evidentie is, ook al 
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beweren ontwikkelaars, clinici of patiënten van wel. Zo hoop ik de 
wereld positief te beïnvloeden. Of dat de beste manier is en of het 
goed lukt? Je kunt het vast raden… ik twijfel.
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Woede als energie
LOUISE FRESCO
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Herhaal het motto van Johnny Rotten (‘Anger is an energy’) een 
paar keer achter elkaar en je ziet dat het een wat wonderlijk motto 
is voor mensen die het beste met de wereld voor zeggen te heb-
ben. Overal zien we op dit moment de gevolgen van door woede 
gedreven idealisten – misleide idealisten wellicht. Woede is een 
uiting van frustratie, angst, het gevoel buitengesloten te worden. 
De angst voor verlies van controle en identiteit uit zich in een ver-
langen naar een andere maatschappelijke orde, bijna altijd een 
die verwijst naar het verleden ‘toen alles nog goed was’. Dergelijke 
emoties bieden een voedingsbodem voor een naar binnen gekeerd 
conservatisme en populisme; in zijn ergste vorm is ‘de woede’ die 
daaruit voortvloeit intolerant en ontwrichtend.

Woede is een emotie. Een emotie waarover een mens meestal 
weinig of geen controle heeft. Al in 1878 schreef de Franse an-
tropoloog Charles Letourneau in Physiologie des passions dat het 
gaat om een ‘abnormale activering van het zenuwstelsel’. Het gaat 
om een reactie van een organisme op een bedreiging en dat leidt 
tot de vlucht-of-vechtreactie. Niet echt een constructieve reactie 
met een groter doel voor ogen dus, maar louter een gericht op zelf-
behoud en afwending van het gevaar. Woede beschouw ik niet als 
de motor tot goede, creatieve, doordachte oplossingen voor de grote 
maatschappelijke problemen waar we ons voor gesteld zien. Ver-
ontwaardiging, de milde vorm van woede, kan een rol spelen bij 
het formuleren van problemen, zoals in het debat over de ongelijke 
verdeling van welvaart. Maar woede noch verontwaardiging biedt 
oplossingen, alleen uitspraken over wat men niet wil. Zonder ratio 
komen we in turbulente tijden niet verder, en we komen zeker niet 
tot het afwegen van oplossingen.
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Wetenschap moet niet op de stoel van de politiek zitten, maar 
kan wel bakens uitzetten en de consequenties van politieke keu-
zes duiden. Wat dat betreft kan de wetenschap nog wel wat meer 
deelnemer zijn aan het debat in de maatschappelijke arena. Ar-
gumenten tegenover argumenten zetten en de dialoog ontdoen 
van vooringenomen standpunten. Er moet echter bij alle partijen, 
ook de meest woedende en verontwaardigde, wel een bereidheid 
bestaan om de gesprekken te baseren op feiten, op wetenschap. 
Steeds vaker zien we een onwil om de dialoog over de toekomst 
van onze planeet te baseren op feiten. Het is al lastig genoeg om 
goede feiten, gebaseerd op gedegen onderzoek en gedegen analyse, 
boven tafel te krijgen. Het negeren van de kennis en feiten die we 
hebben en daar dan ook nog trots op zijn, gaat mij oprecht een 
brug te ver. Het idee dat brood slecht voor de gezondheid is – ook 
in serieuze dagbladen wordt dit soms geopperd – is daarvan wel-
licht nog een onschuldig voorbeeld. Als het over nieuwe molecu-
laire veredelingstechnieken gaat, waarvoor genetische modificatie 
vaak symbool staat, lijkt de discussie volstrekt losgezongen van 
feitelijke wetenschappelijk inzichten.

Hoewel – eerlijk is eerlijk – ik hierover meer verbaasd ben dan 
geërgerd of boos. Die verbazing leidt tot nieuwsgierigheid. Ik wil 
graag begrijpen hoe de emotie soms zo de overhand kan krijgen, 
in de hoop dat die nieuwsgierigheid dan ook wederzijds is, en bij 
anderen de vraag oproept naar wat de feiten zijn en waarom die 
moeten meetellen. In een dergelijke dialoog moeten we de emoties 
onderkennen en erkennen, maar uiteindelijk kunnen de emoties 
niet leidend zijn voor de oplossingen en zullen de feiten moeten 
spreken, ook al zijn feiten onderhevig aan correcties. Het gaat al-
tijd om de beste, meest recente staat van de kennis.

Mijn motto is dus zeker niet ‘Anger is an energy’, maar veeleer 
‘Amazement is an energy’. In tegenstelling tot woede leidt verba-
zing tot een open houding. Die hebben we vandaag de dag meer 
dan ooit nodig, want er staat veel op het spel.
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Goochelaars
MAARTEN KEULEMANS
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We hadden nu eenmaal kaartjes, gewonnen bij de Postcode Loterij, 
dus vooruit, daar zaten we, op een klapstoeltje in Ahoy, opgepropt 
tussen opgedirkte geblondeerde vrouwen en dikke besnorde man-
nen, de mensen die hier echt voor hadden betaald. Applaus voor de 
kunstenmaker op het podium!

Maar na de zoveelste wonderbaarlijk verdwenen assistente, 
alweer een mysterieus doorboorde dame, de tiende of twintigste 
ternauwernoodse bevrijding uit de klauwen van de dood, begon 
het toch wat te vervelen. Knap hoor. Indrukwekkend ook. Mooie 
windmachine trouwens. Maar als je de rook en de spiegels weg-
dacht, was dit toch vooral wat je overhield: een druk gebarende 
meneer die het publiek voor de gek staat te houden. Wat zou zo’n 
man bezielen, wat zou wie dan ook bezielen om van het neppen 
van je medemens je levensvervulling te willen maken?

Ik houd niet van goochelaars. ‘Tadaaa!’, zei de politicus en weg 
was zijn verkiezingsbelofte. Drie keer tikte de ondernemer tegen 
zijn hoed, en wég was zijn omzet, bij de Comoren kwam hij weer 
tevoorschijn. De bankier werpt zijn zakdoek omhoog en omlaag 
dwarrelen de bankbiljetten – verhip, dat geld was toch verdwe-
nen?

Goochelaars, ik zie ze overal. De priester die je, gehuld in wie-
rook, vertelt over lopen over water en onzichtbare wezens die hij 
alleen kent. Google dat – zzzzp! – zomaar je persoonsgegevens 
overhevelt naar een heel andere plaats. De verzekeraar die je in 
zijn kristallen bol een oude dag belooft als swingende zilveren ge-
pensioneerde aan een strand voorbij de einder.

En dan, na afloop, als je daar staat met gerolde zakken en je 
mond vol tanden, maakt de goochelaar een diepe buiging en krijgt 
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hij nog applaus ook. Zo gaat het in elk geval met die politici, ban-
kiers en zakenlieden.

Er was een tijd dat ik er knap moedeloos van werd, al die grijn-
zende goochelaars met hun bosjes uitklapbloemen overal; dat ik 
mij kon opsluiten, schrijvend voor schreeuwerige zwart-witte ge-
stencilde periodiekjes, met rauwe alternatieve muziek als enige 
steun. De holle oerklanken van Joy Division, The Birthday Party, 
Coil, Big Black en Swans – ik roep die namen hier maar aan, An-
ton Corbijn zal ze wel herkennen. Wij, onderduikers van de un-
derground! Het laatste bastion van echtheid, in dit land van valse 
Houdini’s.

Maar wie zoals ik opgroeit in een tijdperk van kunstleer, syn-
thipop en signaalroze kapsels, leert wél de nep te herkennen. Want 
ik heb ze in het vizier, de TiTa Tovenaars van deze wereld, als een 
drakendoder trek ik ten strijde. Leuk zeg, dat konijn, maar mag ik 
ook even in uw hoed kijken? Knap, dat u net uw geliefde doormid-
den heeft gezaagd, maar mag ik nu de zaag even zien?

Op het kruispunt van journalistiek en wetenschap, daar voel 
ik mij het best. Wetenschap, dat grote tegencomplot tegen de man-
nen met puntmutsen met sterren erop. Want waar de goochelaar 
in zijn hemd staat als zijn trucs mislukken, is de wetenschapper 
dan juist op zijn best: een spiegel die omvalt, wat een mooie kans 
om te zien wat daarachter gebeurt!

Het podium van de wetenschap is het enige waar steeds inte-
ressantere dingen gebeuren naarmate er meer trucs mislukken. 
Uit het falen van de aarde als middelpunt van het heelal werd de 
moderne kosmologie geboren, uit het mislukken van de alchemie 
ontstond de scheikunde, en toen het scheppingsidee omviel, was 
het de evolutie die bleef staan.

Geen groter genoegen dan onzichtbaarheidsmantels wegtrek-
ken, mouwen leegschudden en dubbele bodems openen! Die nevel 
van cijfers waarin u zich hult, kom maar op, ik reken ze na. Die 
hypnotiserende stroom moeilijke woorden die u over ons uitstort; 
ik stel net zolang vragen tot ik snap wat u bedoelt.
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Kijk maar uit, goochelaar Wapperhaar, ik ken ook een tover-
spreuk. ik geloof er geen bal van, dat is waarmee ík de wereld 
bezweer.
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Vertrouw nooit  
een modejournalist

GEORGETTE KONING
Hoofdredacteur Mirror Mirror; modejournalist

Je hebt sportjournalisten en kunstjournalisten. Je hebt jour-
nalisten voor economie, popmuziek en wetenschap. Je hebt ver-
slaggevers voor binnenlands en buitenlands nieuws. Je hebt 
oorlogscorrespondenten en reisverslaggevers. En vergeet de ver-
makelijke riooljournalist niet.

Van alle journalistieke genres bungelt mode onder aan het 
lijstje. De modejournalist geldt als een luchtig lichtgewichtje, 
liefst conflictvermijdend bovendien. ‘Zolang het in de modewereld 
gewoon is om dunne modellen de catwalk op te sturen, neem ik 
modejournalistiek niet serieus,’ zei ooit een redacteur van NRC 
Handelsblad. Ik wil daar een eis aan toevoegen: een eerlijke be-
handeling van gekleurde modellen.

Wie verwacht dat ik het nu opneem voor mijn beroepsgroep en 
verontwaardigd in woede uitbarst, heeft het mis. Bij het gros van 
het verwende modevolk staat integriteit totaal niet in het vaandel. 
Ethiek? Is dat een rok in de E-lijn?

Of het ooit goed komt? Het is in elk geval allemaal de schuld 
van Lodewijk XIV (1638-1715), de uitvinder van de belangenver-
strengeling. Onder het bewind van de koninklijke smaakmaker 
ontwikkelde Parijs zich tot wereldcentrum van de mode. ‘Wíj heb-
ben de bon goût, wíj maken de mode!’

Onder leiding van zijn geniale minister van Financiën, Jean-
Baptiste Colbert, propageerde de koning via prenten de Franse 
mode-industrie in het buitenland. Met als inspiratiebron het 
Franse hof, waar kleding en stijl bepaalden hoe dicht je bij het oor 
van de macht kon komen.
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Jean Donneau de Visé kwam in die tijd op het lumineuze idee 
om mode en tekst te combineren in een losbladige publicatie, de 
Mercure galant, het eerste modetijdschrift. Gravures met kos-
tuumafbeeldingen en beschrijvingen van bij belangrijke gelegen-
heden gedragen kledingstukken: wie droeg wat waar. Plus het 
adres van bijvoorbeeld de firma die de garderobe van Lodewijk 
XIV verzorgde (Le Sieu le Gras).

Een gouden vondst voor journalisten die graag een centje bij-
verdienden. Het duurde niet lang voor en passant werd ‘geadver-
teerd’ in de modebladen. Kopjes, kaders of grote letters kenden de 
bladen nog niet, maar in de tekst werden kort de namen gedropt 
van de boetieks waar je moest zijn voor de nieuwste mode. Daarom 
winkelde de trendvolgende vrouw in 1786 bij ‘demoiselle Rouss-
aud’ en kocht daar een ‘bonnet à la Turque’.

In onze tijd zijn modebladen en krantenbijlagen – waarin je 
heerlijk kunt wegdromen en fantastische mode kunt ontdekken 
– een marketingtool voor luxelabels. De informatieve adresjes in 
de Mercure galant zijn verworden tot onze door en door verpeste 
modejournalistiek met haar gratis luxe persreisjes, betaald met 
redactionele aandacht, die op zijn beurt weer wordt betaald met 
advertenties die soms niet te onderscheiden zijn van redactionele 
artikelen en fotoreportages.

Chanel, Louis Vuitton en Dior zijn de opvolgers van Lodewijk 
XIV. De trendvolgende vrouw die 230 jaar geleden winkelde bij 
Roussaud, wordt nu gestuurd door celebs en bloggers die tegen 
betaling verschijnen op sociale media en in bladen. Daar kijken 
we jaloers naar en we willen wat zij hebben, zodat die luxelabels 
goede zaken blijven doen.

(Wat nu volgt is een woedende tirade.) Ik verafschuw de door 
business gedreven mode-industrie met luxemerken die denken via 
met bakken geld ingehuurde fotografen en het paaien van mode-
journalisten iets goeds te kunnen scheppen. Mensen, wantrouw de 
verhalen in modeglossy’s, wantrouw de Instagram-posts van uw 
gratis geklede mode-iconen, wantrouw de blogs en posts van de 
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gesponsorde levens. En wantrouw ook de keuzes en de tips van 
uw favoriete moderedactrice. Zelfs voormalig icoon van de integere 
modejournalistiek Suzy Menkes is sinds haar overstap naar het 
Vogue-concern te koop. Geloof me, vertrouw nooit een modejour-
nalist.

(Iets rustiger.) De mode is in de war. Verontrustend: merken 
die eigendom zijn van de grote luxeconglomeraten willen alles, 
van het duurste model, een topfotograaf, de bloggers, vloggers en 
instagrammers met de meeste volgers, tot de meest invloedrijke 
modejournalisten. Een garantie voor kwaliteit is het beslist niet.

Ik wil niet nostalgisch klinken, maar we leven niet in een peri-
ode die opvalt door creativiteit. Wat onze tijd kenmerkt is middel-
matigheid, met als gevolg dat u – de consument – verveeld raakt. 
Modejournalisten kwaken onzin, ze willen roem, en hun bladen en 
kranten, die kampen met teruglopende oplages, willen geld.

Nog eens: middelmaat viert hoogtij. Er moet iets veranderen. 
Het beste moet boven komen. De modejournalistiek moet hard en 
fair zijn. Bladen moeten modemerken niet tegen heug en meug 
met megabudgetten fashionable proberen te houden.
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To settle for less
SERGIO HERMAN

Chef/eigenaar Oud Sluis (1989-2013), The Jane, Pure C

Wat ik niet kan onderdrukken is mijn aversie tegen het gebrek 
aan inzet en zelfreflectie. Ik zie het overal, hoor het overal en ik 
kan het niet begrijpen. Ik wil het niet begrijpen. Het idee alleen al 
verteert me en dat gevoel is sterker dan ikzelf.

Ik strijd al heel mijn professionele leven tegen de middelmatig-
heid in mijn zoektocht naar de perfectie. Daar waar ik nu sta, daar 
heb ik voor gevochten, en dat doe ik elke dag opnieuw. In ons vak 
moeten we onszelf bewijzen, moeten we bewijzen dat we het waard 
zijn, dat we de omweg waard zijn. Elke dag opnieuw, middag en 
avond, en inmiddels doe ik dat al 27 jaar lang.

Met alleen talent red je het niet in onze wereld en met alleen 
hard werken zul je er ook niet komen. Je moet een idee hebben van 
waar je naartoe wilt, in iets geloven en daar keihard voor gaan. 
Maar je moet vooral kritisch zijn op jezelf en op je werk, en de wil 
hebben om dit elke dag te verbeteren.

Dat is wat ik wil overbrengen. Dat is waar ik voor sta.
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Bestselleritis
RICUS VAN DE COEVERING

Auteur van Sneeuweieren en Noordgeest; winnaar Debutantenprijs;  

voormalig docent wiskunde en economie

‘En jij, wat doe jij?’ Ze keek me vrolijk aan, een glas wijn in haar 
hand – dertig jaar jong, korenblauwe ogen.

‘Ik schrijf romans. Tenminste, ik heb er twee gepubliceerd en 
werk aan mijn derde.’

‘O, wat leuk. Ben je al bij DWDD geweest?’
‘En jij, wat doe jij?’ Ik schonk haar wijn bij.
‘Ik werk op de Zuidas, advocate.’
‘Wat leuk. Ben je al bij DWDD geweest?’ vroeg ik.
Een vriendin van de advocate kwam bij ons staan en gaf me een 

hand. De advocate zei: ‘Hij is dus schrijver. Romans.’
‘Wat goed!’ zei de vriendin van de advocate. ‘Ik sprak Kluun 

eens op een feestje, voordat hij doorbrak, dus wie weet!’
‘En wat doe jij?’ vroeg ik.
‘Websites ontwikkelen en programmeren.’
‘Hm, ik sprak Mark Zuckerberg eens op een feestje, eind jaren 

negentig. Hij programmeerde toen nog op zolder, niemand had van 
hem gehoord, dus wie weet. Succes!’

Bij de tafel met hapjes sloeg een bekende me op mijn schouder 
en hij riep tegen een van zijn vrienden: ‘Dit is Ricus, je weet wel, 
die romanschrijver waar ik het over had. Gaat het goed met je 
derde, Ricus, wordt het een bestseller?’

‘J.K. Rowling, man, die is binnen!’ zei zijn vriend. Hij had opval-
lend grote bakkebaarden, misschien om zijn flaporen te camoufleren.

‘En wat doe jij?’ vroeg ik hem.
‘Restauratie. Oude gevels, mozaïeken, ornamenten…’
‘Cool hoor,’ zei ik. ‘Gaat het goed, ben je al binnen, rentenieren, 

tweede huis in Spanje?’
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Even later op het balkon ving ik een gesprek op tussen twee 
jonge moeders; de ene had een zoontje dat net begonnen was met 
blokfluitles.

‘Wat knap,’ zei ik. ‘Misschien zie ik hem eens bij Ivo Niehe. An-
dré Rieu is ook met blokfluit begonnen.’

Ze keken me fronsend aan.
Er stond een rij bij de wc. Twee mannen spraken over Mahler; 

een van hen bleek cellist in het Rotterdams Philharmonisch te zijn 
– en de vader van het jongetje op blokfluitles.

‘Hoe is je naam?’ vroeg ik. ‘Hm, nee, nooit van gehoord, sorry. 
Ben je al op televisie geweest?’

Ze begonnen te lachen, ik lachte mee.
Maar serieus, waarom wordt een romanschrijver wél meteen 

geassocieerd met bekend willen worden en bestsellers schrijven? 
Ik heb daar zo’n hekel aan. Waarom wordt mij niets gevraagd over 
het schrijfproces zelf? Over de wonderlijke roes, de duistere ba-
lans tussen ratio en fantasie, de gevoelens van verwondering, lust 
en afschuw die tijdens het schrijven opgewekt worden? Over de 
schoonheid van literatuur?

‘Hé, jij bent toch die schrijver?’ vroeg ten slotte een meisje van 
een jaar of negentien bij de garderobe. ‘Ik las laatst Vijftig tinten 
grijs, tjonge, hoeveel er daarvan verkocht zijn!’

Ik was die avond vroeg thuis en stond de volgende ochtend om 
halfzeven op. Ik zette koffie en tuurde een poosje naar de gracht, 
terwijl ik over mijn derde roman nadacht. Of het een goed boek 
wordt? Wie kan het wat schelen, als het maar goed verkoopt. Wat 
is de wereld toch walgelijk voorspelbaar. Misschien moet ik dáár 
eens een bestseller over schrijven.
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Vandaag even niet
TIM VAN OPIJNEN

Assistant professor microbiële systeembiologie, Boston College;  

oprichter van sciencepalooza; medeoprichter van Discovery Festival;  

auteur van In de toekomst is alles fantastisch

In het midden van nergens in New Hampshire (VS) fokt Nancy, 
een klein vrouwtje, al zo’n dertig jaar rashonden. Mijn vrouw en ik 
waren bij Nancy en haar 25 jaar jongere Mexicaanse vriend José 
op audiëntie om in aanmerking te komen voor een Shiba Inu. In 
het huis van Nancy trok de keukentafel mijn aandacht; daarop 
lag een dubbeldikke biografie van niemand minder dan Donald 
Trump te schitteren. Negeren, was mijn eerste reactie, niet naar 
kijken, geen aandacht aan schenken, en alles wat maar enigszins 
naar politieke gespreksonderwerpen riekt vermijden. Ik wilde 
echt graag een hond.

Tegen mijn van vooroordelen gevulde verwachtingen in was 
Trump-supporter Nancy supervriendelijk en hadden we een leuk 
gesprek. Ze vertelde ons de ins en outs van het opvoeden van een 
hond en we werden overspoeld met vragen om te testen of we ge-
schikt waren voor een Shiba. Mijn vrouw en ik waren gezellig en 
charmant. Ik ben opgegroeid met honden, dus ik heb wel een idee 
van wat er wordt verwacht; we kregen een rondleiding door de 
hondenverblijven, en we ontmoetten de ouders van de pups. Alles 
liep gesmeerd, maar wat ik me niet realiseerde was dat ik eerder 
al iets had gezegd wat zou resulteren in een gesprek dat ik niet 
wilde voeren.

Eenmaal buiten, zittend in het gras naast het huis, aan de rand 
van een dennenbos met op de achtergrond de White Mountains, 
kwam Nancy met een vraag die tegelijk dienstdeed als statement. 
‘Jij, als wetenschapper, kunt me dit vast uitleggen. Hoe komt het 
toch dat 99 procent van de wetenschappers níet gelooft in klimaat-
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verandering, terwijl Obama en die Democraten ons maar blijven 
lastigvallen met hoe het klimaat aan het veranderen is en ze nu 
zelfs belasting willen heffen op CO2!’

Argh, ik had nooit moeten vertellen dat ik wetenschapper ben. 
Verschillende scenario’s schoten door mijn hoofd met als doel de 
confrontatie te vermijden en zo snel mogelijk huiswaarts te keren. 
Een snelle keuze was geboden, en voordat de ratio de overhand 
kreeg zei ik: ‘Wat bedoel je met dat 99 procent van de wetenschap-
pers niet in klimaatverandering gelooft? Je bent duidelijk in de 
war, je bedoelt te zeggen dat 99 procent van de wetenschappers 
juist wél in klimaatverandering gelooft en dat wij mensen een be-
langrijk aandeel hebben in die verandering.’ Het was eruit voordat 
ik er erg in had. Een weg terug was er niet meer en dus zette ik 
noodgedwongen vol in op een lange monoloog over CO2-uitstoot, de 
verzuring van de oceanen, het smelten van de gletsjers, en op de 
een of andere manier sloot ik af met hoe onze westerse weggooicul-
tuur de neiging heeft om producten die waardevolle maar toxische 
materialen bevatten in ontwikkelingslanden te laten recyclen.

Een stilte volgde, José ging nog wat te drinken halen, en mijn 
vrouw keek me aan met een blik van: ‘We moesten maar eens 
gaan…’; een hond zat er niet meer in. Maar de zin die Nancy be-
gon met: ‘Maar Fox News zegt…’ vloeide naadloos over in: ‘… maar 
dat is ongelofelijk, hoe kan het nou dat ik dit nu pas voor het eerst 
hoor?’ Iets met Fox News, wilde ik nog zeggen, maar ik slikte het 
in en genoot even van het effect dat ik blijkbaar had gehad. We zijn 
nog wat langer blijven hangen en meerdere malen terug geweest, 
om een maand later onze hond op te halen.

Ik beschrijf dit niet omdat ik het een goed voorbeeld vind van 
waartegen ik me verzet, maar omdat het aangeeft dat ik intern 
verdeeld ben tussen mijn ratio, dat zonder conflicten door het le-
ven wil, en mijn hart, dat soms lukraak reageert en verzet pleegt. 
Mijn ratio heeft voornamelijk de overhand, waardoor ik hard werk 
en mijn leven vul met een constante stroom aan dingen die ik wil 
doen en waarvan ik denk dat ze van me worden verwacht. Maar 
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soms, al is het maar voor even, wint mijn hart, vooral als ik word 
geconfronteerd met ongelofelijke stupiditeit, bijvoorbeeld wanneer 
opinies worden verward met feiten, zoals je vaak op de tv of ra-
dio kan zien en horen. Dan denk ik in mijn boosheid: daar moet 
‘men’ iets aan doen!, om enkele momenten later terug te keren 
naar míjn to-dolijstjes en volgende meeting. Mijn interactie met de 
hondenfokker werd gedreven door een reflex, en resulteerde in een 
moment waardoor ik me onbedoeld als ‘men’ liet gelden. Ik boekte 
daarmee, denk ik, een klein succesje, maar op het niveau van de 
maatschappij heeft het nul effect. Ik zou me dan ook veel vaker 
met ‘men’ moeten vereenzelvigen, maar vandaag komt meestal ge-
woon even niet uit, en daar zou ik tegen in verzet moeten komen.
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Zelfoverschatting
JAN-WILLEM ROMEIJN

Hoogleraar wetenschapsfilosofie, Rijksuniversiteit Groningen

De wereld is ingewikkeld en onoverzichtelijk. Heel lastig is dat. 
Mensen geven de voorkeur aan een simpel verhaal, ook als dat 
helemaal niet gaat. Daarom stellen presentatoren, bewindslieden 
en opiniemakers de zaken meestal eenvoudiger voor dan ze zijn. 
Ze doen dat soms zelfs in dienst van hun eigen gelijk of om hun 
onkunde te verhullen. Het publieke debat is zodoende gelardeerd 
met pertinente onjuistheden, abjecte denkfouten en aperte drog-
redenen, allemaal met het oog op herkenbaarheid en navolgbaar-
heid.

De vereenvoudiging neemt hier en daar groteske vormen aan. 
Of het nu gaat om armoede, religieuze spanningen, buitenlandpo-
litiek of gezondheidszorg: we willen horen wat de uitgerangeerde 
voetballer, de schrijfster van misdaadromans, de transporton-
dernemer en de redacteur van een lifestyleblad erover te melden 
hebben. En die moeten dan zeggen waar het op staat. Maar laat 
alsjeblieft geen expert aan het woord, want die zal te lang de tijd 
nemen en haar of zijn verhaal te genuanceerd maken.

Echt erg wordt het wanneer je dat ingewikkelde verhaal dan 
toch vertellen wilt. Wat legitimeert dat jij je erover uitspreekt? 
Juist de mensen die enige kennis van de materie hebben, om het 
even van welke materie, zullen de gaten in hun eigen kennis in-
zien en zich daarom terughoudend opstellen. Bovendien, alles wat 
je graag wilt zeggen, moet eerst worden omgewerkt tot direct con-
sumeerbare informatie en hoe meer je de nuances kent, hoe moei-
lijker dat is. Dat geldt allemaal niet voor de volslagen leek en de 
populist die zich over dezelfde zaken uitspreken. Die laten zich 
niet door enige kennis van zaken hinderen.

Iemand met kennis van zaken begint, kortom, op achterstand. 

Waar verzet jij je tegen.indd   63 17-08-16   11:04



Jan-Willem Romeijn

64

In de psychologische literatuur staat dat bekend als het ‘Dunning-
Kruger-effect’. Incompetente mensen ontberen het vermogen om 
hun eigen tekortkomingen in te zien, en lijden dus aan systemati-
sche zelfoverschatting. Competente mensen trekken precies door 
hun competentie hun eigen inzichten in twijfel. En zo kan het ge-
beuren dat de dommeriken het hoogste woord voeren terwijl de-
genen die het wel weten in een hoekje zitten te twijfelen. Maar 
wat moeten die kniezende twijfelaars daaraan doen? Wanneer je 
als twijfelaar probeert om nuance in de discussie aan te brengen, 
sta je retorisch meestal al op achterstand. Moet je dan maar een 
vuist maken voor een standpunt dat de zaak tot iets eenvoudigs 
inperkt? Daarmee doe je de integriteit van je standpunten nu juist 
geweld aan. Damned if you do, damned if you don’t.

De filosofie heeft voor dit probleem de oplossing van sublieme 
onwetendheid bedacht. Dat is een vorm van niet zeker zijn van je 
zaak die van iedereen die dat wel is een idioot maakt, onder het 
motto: ‘Wie meent het te hebben begrepen, heeft het duidelijk niet 
begrepen.’ Maar die sublieme onwetendheid wordt natuurlijk niet 
door iedereen herkend, en zeker niet door degenen die zich er het 
meest van zouden moeten aantrekken. Zij zullen zeggen: ‘O, weet 
je het niet? Ik wel hoor en het is eigenlijk heel eenvoudig!’ Het 
heeft geen zin om de noodzaak van nuance met terughoudendheid 
te communiceren.

Ik heb er, kortom, geen goed antwoord op, op de dommigheid 
die populisten in het zadel houdt, en die zangeressen en topkoks 
de kans biedt om zich in praatprogramma’s uit te spreken over de 
stabiliteit van het Midden-Oosten, de Amerikaanse verkiezingen, 
of over Joost mag weten welke andere kwestie van algemeen be-
lang. Maar het relativeren van terzakekundigheid heeft zo onder-
hand wel zo’n dieptepunt bereikt dat ik er niet langer mijn mond 
over kan houden, ook al heb ik zelf onvoldoende kennis van opinie 
maken of van de waarde van expertoordelen. Voor deze keer neem 
ik het Dunning-Kruger-effect op de koop toe.

Ik roep daarom vanaf deze plek alle welwetenden op om zich 
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niet langer door hun schroom in de weg te laten zitten. Klim op 
de daken en verkondig: er is niemand die het weet en iedereen die 
beweert van wel is een kwakzalver, een charlatan en een oplich-
ter. Voor de dag ermee, schaam je niet langer en roep het hardop: 
voorzichtigheid is geboden, scepsis noodzakelijk en dat weet ik 
hartstikke zeker.
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Mohammed en de berg
MARK SCHALEKAMP

Was ondernemer; schrijft af en toe een boek

Nee, ik weet het: het is geen beschermde titel. Iedereen schrijft, je 
moeder boodschappenlijstjes en de politieagent bekeuringen. Maar 
wanneer mag je jezelf schrijver noemen? Niet als je voor de school-
krant schrijft, lijkt me. Je moet op z’n minst een publicatie achter 
je naam hebben. Althans, dat was vroeger een aardige graadmeter, 
toen de weinige uitgevers tamelijk streng selecteerden, toen het 
praktisch onmogelijk was om je werk zelf uit te geven. Tot voor 
kort mochten alleen schrijvers (en hun uitgevers) naar het jaar-
lijkse Boekenbal komen en dat waren mensen die een literair werk 
op hun naam hadden – fictie; non-fictie telde vanzelfsprekend niet 
mee. Zou dit criterium tegenwoordig opgeld doen, dan zou het in 
de Amsterdamse Stadsschouwburg die avond niet al te druk zijn. 
Iedereen is schrijver.

Iedereen is ook ondernemer. Zzp’ers zien zichzelf graag zo, 
maar nog niet zo lang geleden heetten deze mensen freelancers. 
Ze zijn zelfstandig maar zp, zonder personeel, en dat is nou net 
het verschil. Als ondernemer was ik jarenlang lid van een onder-
nemersclub, waarvan de leden tot doel hadden elkaar een betere 
ondernemer te maken. Je mocht pas lid worden wanneer je tien 
man personeel had, want anders waren er te weinig raakvlakken: 
het hebben van personeel veronderstelt een zekere ambitie om 
te groeien en een verantwoordelijkheid voor (en soms zorg over) 
het betalen van salarissen. Ik zie weleens personeelsadvertenties 
waarin gevraagd wordt om ondernemers. Dat is een contradictio in 
terminis. Waarschijnlijk doelen ze op ondernemende types, maar 
dat is echt iets anders. Of ik lees interviews met topondernemers, 
maar dan blijkt het te gaan om de CEO van, laten we zeggen, Ak-
zoNobel, ING of Shell. Dat zijn geen ondernemers, maar managers. 
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Want zij werken niet voor eigen risico of rekening, een cruciaal 
verschil. Managers zijn graag bereid om bonussen op te strijken, 
maar ik heb er nog nooit één gezien die een deel van zijn salaris 
inleverde omdat het bedrijf onder zijn leiding verlies draaide. (Die 
van ING of ABN AMRO noemt zichzelf daarnaast ook vaak ban-
kier. Ook vreemd: dat is volgens mij de naam voor diegene die eige-
naar is van een bank. En zoveel opties heeft hij nou ook weer niet 
bij elkaar verdiend.) Mensen willen graag ondernemer genoemd 
worden.

Iedereen is ook student. Vmbo-studénten, hoor ik dan. Maar op 
school zitten toch scholieren, van hun zesde tot hun pakweg zeven-
tiende of achttiende? Daarna zou je student kunnen worden, wan-
neer je tenminste naar een universiteit gaat. De overheid heeft 
zich een aantal jaar geleden ten doel gesteld dat Nederland hoger 
opgeleid moest worden. Een slecht plan, want wie moet er straks 
nog een brood bakken of een vrachtwagen rijden? Het lijkt me ver-
standiger om ervoor te zorgen dat het land béter opgeleid wordt. 
Het plan om van Nederland een hoger opgeleid land te maken 
bleek ook slecht uitgevoerd, want om de doelstelling te behalen 
werden eigenlijk gewoon de toelatingseisen voor die hogere oplei-
dingen behoorlijk verlaagd. Maar we noemen de vmbo’ers liever 
studenten, dat klinkt beter en hoger dan scholieren.

Iedereen is beroemd. Nee, dat is niet waar, al is ook dat tegen-
woordig veel makkelijker. En misschien ook daardoor nog aantrek-
kelijker: het is namelijk binnen handbereik. Ook jij kan op televisie 
komen, je fifteen minutes of fame pakken. Dat was vroeger anders, 
al is het maar omdat er veel minder zenders en media waren.

Schrijver, ondernemer, student, beroemd. Het is maar een greep 
uit de predicaten die we in de huidige maatschappij aspireren (rijk 
zijn – en niet rijk wórden – hoort daar ook bij, al is dat juist wel 
lastiger geworden: de invoering van de euro decimeerde het aantal 
miljonairs). Op zich niet zoveel nieuws, deze wensen, maar wat 
veranderde is de noodzaak om daar hard je best voor te doen. Vroe-
ger moest Mohammed naar de berg gaan, zoals het spreekwoord 
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luidt, tegenwoordig brengen we de berg naar Mohammed. Daar 
verzet ik me tegen. Maak van de berg geen heuveltje en laat Mo-
hammed lopen en klimmen, daar wordt hij sterk van en het land 
beter.
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Morele vooroordelen
ANNELIEN BREDENOORD
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Toen de eerste stoomtreinen door het landschap reden waren boe-
ren bang dat de koeien geen melk meer zouden geven. De ontdek-
kers van in-vitrofertilisatie (ivf), reageerbuisbevruchting, konden 
in 1978 niet zonder beveiliging op universiteiten lezingen geven. 
Vaccinaties worden geweigerd omdat ze indruisen tegen de god-
delijke voorzienigheid, of tegen het zelfhelend vermogen van het 
lichaam. Euthanasie zou verwerpelijk zijn, want het is niet goed 
om in een natuurlijk proces in te grijpen. Genetische modificatie 
van menselijke embryo’s wordt in krantenkoppen aangekondigd 
als ‘designerbaby’s’.

Zomaar wat voorbeelden uit het biomedisch onderzoek en de 
geneeskunde waar men met groot enthousiasme of met nog grote-
re afschuw op reageert. De gut feeling, het onderbuikgevoel, dat ie-
dereen bij confrontatie met nieuwe biomedische technologie voelt, 
wordt vaak breed uitgemeten in populaire media, en in publieke en 
politieke debatten. Tegelijkertijd worden de trein en het openbaar 
vervoer nu wereldwijd als schoon vervoersmiddel gepropageerd en 
wordt in de westerse wereld thans zo’n één op de dertig kinde-
ren geboren door middel van ivf. Dankzij vaccinaties is het aantal 
gevallen van ziekten als polio, mazelen en de bof aanzienlijk ver-
minderd. Door euthanasiewetgeving hebben mensen zeggenschap 
over hoe zij hun leven willen afsluiten. Al deze voorbeelden tonen 
hetzelfde: als we ons hadden laten gijzelen door louter emotie en 
gut feelings was er veel vooruitgang niet geweest.

Daarmee wil ik emoties en intuïties niet afdoen als zinloos. Ze 
kunnen een waardevolle rol spelen bij nieuwe biomedische tech-
nologie. Martha Nussbaum noemt dat de rol van moral marker, 
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als baken en markeringspunt dat er waarden in het geding zijn. 
Onze intuïtieve reactie op bijvoorbeeld de nieuwe genreparatie-
technieken zoals crispr/Cas, waarmee in de toekomst menselijk 
DNA kan worden aangepast, helpt ons te herkennen dat het hier 
niet louter om waardevrije technologie gaat, maar dat techniek, 
mens en maatschappij innig verweven zijn. Ook kunst kan door 
het oproepen van emoties de rol van moral marker vervullen. 
Denk bijvoorbeeld aan schilderijen van Salvador Dalí waarin op 
verschillende manieren DNA-strengen zijn verwerkt. Dergelijke 
kunst kan je doen laten nadenken over erfelijkheid. Of denk aan 
Sophocles’ tragedie Antigone, waarin een toneelstuk meeslepend 
het ethische spanningsveld tussen het individuele geweten en de 
publieke wetten kan illustreren. Of denk aan een menselijk oor 
gekweekt op een muis, wat bij velen een gut feeling oproept dat 
dwingt om na te denken over waarom je je er ongemakkelijk bij 
voelt. Maar we mogen het niet laten bij dit eerste onderbuikgevoel 
of deze intuïtie, omdat dat resulteert in morele vooroordelen.

Zoals het woord al zegt: een vooroordeel is een voor-oordeel, een 
voorbarig oordeel waarbij de geldigheid niet getoetst of berede-
neerd is. Vooroordelen stammen vaak uit een traditie, uit gewoon-
ten en gebruiken of opvoeding. Ze zijn er niet voor niks: we kunnen 
niet over alles een uitgebreid, weloverwogen beredeneerd oordeel 
vellen. Ook niet als het morele oordelen betreft. Soms is een snelle 
reactie voldoende. Maar als het oordeel het leven en welzijn van 
mensen en dieren raakt zijn wij moreel verplicht ‘uit’ de emotie 
te stappen en te beredeneren waarom we iets voelen of roepen. 
De zogenaamde wisdom of repugnance, de wijsheid die filosofen 
als Leon Kass toeschrijven aan gevoelens van afkeer, zie ik eerder 
als een vrijbrief voor ongefundeerde vervolging en veroordeling, 
omdat ‘iets niet goed’ zou voelen. Emoties zonder reflectie kunnen 
leiden tot uitsluiting, haat en zelfs geweld. De geschiedenis kleurt 
zwart van de vooroordelen over mensen met een bepaalde huids-
kleur, vrouwen, homo’s, mensen met een bepaalde religie.

Ook in de biomedische wetenschappen en de geneeskunde 
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kunnen emoties niet zonder reflectie. Schreeuwerige koppen over 
designerbaby’s trekken misschien de aandacht, maar die zijn mis-
leidend. Ik zie het dan ook als mijn taak om de ethische en maat-
schappelijke aspecten van nieuwe, vaak controversiële technologie 
in een vroeg stadium aan een redelijke analyse te onderwerpen. 
Zoals president Obama in mei 2016 sprak op Rutgers University: 
‘The rejection of facts, the rejection of reason and science, that is the 
path to decline.’ Ethiek is als voetbal: iedereen heeft er een mening 
over. Dat klopt, maar ethiek kan niet zonder reflectie, redenerin-
gen en logica.

Waar verzet jij je tegen.indd   71 17-08-16   11:04



72

De waarheid
APPY SLUIJS

Hoogleraar paleoceanografie, Universiteit Utrecht;  

alumnus van De Jonge Akademie van de KNAW

Sommig verzet is zinloos. Geen plek waar dit beter zichtbaar is dan 
bij een wedstrijd van mijn voetbalteam bij de prachtige vereniging 
Vlug en Paraat (VEP). Dit vierde team bestaat uit mid-dertigers 
tot vijftigers waarvan de meesten ooit in het eerste elftal speelden. 
In onze hoofden zijn wij allemaal nog net zo fris als toen, maar 
in werkelijkheid worden we steeds hulpelozer. De spitsen ‘sprin-
gen’ steevast onder de cornerballen door en een 747 draait sneller 
dan onze laatste man. Dit leidt tot frustratie bij spelers omdat ze 
de waarheid niet onder ogen willen zien. Maar de fouten – en de 
frustratie – leiden tot grote hilariteit onder de wisselspelers. Het 
is natuurlijk het leukst om te voetballen, maar op de bank is het 
minstens zo’n feest.

Wetenschappers verzetten zich regelmatig tegen mensen die 
(hun) wetenschappelijke conclusies niet gelóven. Bijna altijd gaat 
dit om thema’s die direct appelleren aan menselijke emoties. Dit 
geldt voor de virologie (denk aan de inentingen tegen baarmoe-
derhalskanker), genetisch gemodificeerde organismen en ook de 
klimaatwetenschappen, waar mijn vakgebied tegen aanschurkt.

Ongeloof over het bestaan van klimaatverandering als gevolg 
van de menselijke CO2-uitstoot is nog steeds wijdverbreid in de sa-
menleving. Dit blijkt vooral wanneer het Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC), een instituut van de Verenigde Naties, 
zijn zesjarige samenvatting publiceert van de wetenschappelijke 
literatuur over klimaatverandering. Daarin informeert het beleid-
smakers zo goed mogelijk over de staat van de wetenschap als het 
gaat over klimaatveranderingen van verleden, heden en toekomst. 
Het is waarschijnlijk het best gecheckte stuk tekst dat überhaupt 
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in de wereld wordt gepubliceerd. De maatschappelijke discussie 
die losbarst na publicatie van een IPCC-rapport gaat echter vooral 
over de vraag of de wetenschappers wel gelijk hebben. En dus is 
het een geaccepteerd maatschappelijk (en dus politiek) standpunt 
om de conclusies van het rapport niet te gelóven. Hier verzet ik mij 
tegen, want willen wij niet allemaal dat beleid gevoerd wordt op 
basis van wetenschappelijke consensus?

Blijkbaar gaat er iets mis in de communicatie. Afgelopen na-
jaar organiseerde ik daarom met socioloog Willem Schinkel een 
symposium bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-
schappen waarbij de vraag hoe klimaatwetenschappers het best 
kunnen communiceren centraal stond. Een voor mij interessant 
inzicht kwam van communicatiehoogleraar Hedwig te Molder. Zij 
legde uit dat een effectieve dialoog nooit kan plaatsvinden als een 
van de deelnemers begint met het eenzijdig communiceren van 
de waarheid. Hij of zij stelt de toehoorder dan voor de keuze: ge-
loof het of geloof het niet. U vindt het waarschijnlijk ook vrese-
lijk irritant om tijdens een diner naast een betweter te zitten die 
constant waarheden verkondigt. Tenzij je ontvankelijk bent voor 
die waarheid vanuit persoonlijke overtuigingen, zul je je wellicht 
verzetten. Te Molder adviseerde daarom de discussie te beginnen 
op basis van gelijkwaardigheid door samen de waarden te bepa-
len die ten grondslag liggen aan de maatschappelijke discussie 
over klimaatverandering. Iedereen kan immers als gelijkwaar-
dige gesprekspartner bepalen waarom het belangrijk is dat we 
klimaatverandering zo goed mogelijk begrijpen. Op die gemeen-
schappelijke basis worden wetenschappelijke inzichten makke-
lijker gecommuniceerd. Dit is overigens makkelijker gezegd dan 
gedaan, omdat zo’n insteek gebaseerd op waarden de discussie 
buiten het kennisveld van de klimaatwetenschapper brengt. Wat 
hij of zij in die discussie zegt is dus feitelijk niet zo relevant.

Ik richt mijn verzet dus niet (vaak) meer op de ontkenners van 
wetenschappelijke inzichten. De gespaarde energie gebruik ik om 
op een grotere schaal een beter begrip te kweken van wat een in-
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zicht betekent. In die communicatie gaat het niet over de conclu-
sies zelf maar over hoe inzicht tot stand komt in wetenschappelijk 
onderzoek.

Twee jaar geleden zijn we van start gegaan met een nieuw vir-
tueel instituut genaamd het Netherlands Earth System Science 
Centre, ofwel het NESSC (ik slis enigszins dus u begrijpt dat ik 
de naam niet heb bedacht). Het NESSC doet onderzoek naar twee 
grote vragen. Ten eerste: hoe sterk gaat het de komende eeuwen 
opwarmen? En ten tweede: zitten er onverwachte kantelpunten in 
het klimaat waardoor de opwarming kan versnellen? In een groot 
communicatieproject ligt de nadruk op hoe we het onderzoek doen. 
Op tippingpointahead.nl, een website over NESSC-onderzoek ge-
richt op de schoolvakken biologie, aardrijkskunde, scheikunde, 
natuurkunde en wiskunde, laten individuele promovendi in een 
korte videoclip zien welke specifieke vraag ze willen beantwoor-
den en hoe ze dat (gaan) doen. Scholieren kunnen zelfs contact 
onderhouden met deze promovendi zodat ze een idee krijgen van 
de nauwkeurigheid van dit onderzoek en de tijdschaal waarop 
het plaatsvindt. Een educatieve wetenschapssite dus, zonder ant-
woorden. Wellicht dat dit soort projecten uiteindelijk meer duiding 
geeft aan wat het betekent als een wetenschapper iets zegt.

Zinloos verzet? Steeds meer wetenschappers communiceren 
steeds effectiever over hoe wetenschap in haar werk gaat en hoe 
inzichten tot stand komen. Ik ben dus hoopvol dat de maatschap-
pij over tien jaar meer waardering voor de (klimaat)wetenschap 
heeft dan nu en beter duiding kan geven aan wetenschappelijke 
inzichten. Wie weet kan ik hier in de Nederland in ideeën van 
2026 op reflecteren, als mijn teamgenoten op de bank ook om mijn 
draaicirkel schateren.
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Klinkt dit bekend? ‘Onze zoon was altijd erg vrolijk, maar na de 
BMR-prik raakte hij in zichzelf gekeerd. Nu is hij autistisch.’ Ge-
baseerd op een handjevol van dit soort verhalen is er inmiddels een 
hele meute die zijn kinderen niet meer inent. Met alle gevolgen van 
dien: overwonnen gewaande ziekten — bijvoorbeeld polio, kink-
hoest, mazelen en de bof — duiken plotseling weer op in gebieden 
waar te weinig wordt gevaccineerd. Niet alleen de kinderen van de 
niet-vaccinerende meute zijn hier het slachtoffer van, ook kinderen 
(en volwassenen!) die bijvoorbeeld om medische redenen niet inge-
ent kunnen worden. Omdat ze zware allergieën hebben, of kanker.

Maar toch, die angst je kind met een prik iets aan te doen. Hoe 
krachtig zo’n anekdote ook aanvoelt, zeker als het je zelf overkomt, 
het is toch niets meer dan dat: een anekdote, en dat is per definitie 
geen bewijs. De wetenschap kent nogal wat voorwaarden om een 
ogenschijnlijk verband als waar aan te nemen – het kan immers 
ook toeval zijn. Dus wordt ‘toeval’ aan alle kanten uitgesloten: goed 
medisch onderzoek wordt gedaan met een groot aantal proefper-
sonen, waarvan een deel de controlegroep vormt. De behandeling 
gebeurt zo mogelijk dubbelblind: noch de proefpersoon, noch zijn 
arts weet of hij in de test- of controlegroep zit. Zelfs dan kan het 
nog misgaan: het is en blijft verleidelijk om te snel de verkeerde 
conclusie te trekken.

Zo kent de farmaceutische industrie vele voorbeelden van het 
zogeheten ‘outcome switching’. Bij een onderzoek wordt van tevo-
ren vastgesteld met welke meetgegevens zal worden bepaald of 
de hypothese wel of niet klopt, en dus of de behandeling werkt of 
niet. Maar daarnaast bevat een dataset bij zo’n studie vaak ook 
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veel ‘extra’s’. Bij een geval van outcome switching komt uit de test-
variabelen niets bijzonders naar voren, maar wordt bij de extra 
variabelen wél een mooi verband met de behandeling zichtbaar. In 
plaats van het toetsen van dat verband in een nieuwe studie, doen 
de onderzoekers alsof dit altijd al hun plan was. Want statistisch 
klopt het toch? De resultaten zijn de resultaten!

Helaas, zo werkt het niet, en ook aan deze foute conclusies han-
gen grote gevolgen. Bij de beruchte Study 329 van GlaxoSmith-
Kline bijvoorbeeld zorgde outcome switching ervoor dat jarenlang 
het middel paroxetine (bij ons op de markt als Seroxat) werd voor-
geschreven als antidepressivum voor jongeren, terwijl uiteinde-
lijk bleek dat er geen enkel bewijs bestond voor effectiviteit in die 
groep. Bijwerkingen waren er echter wel – waaronder automutila-
tie en zelfmoordneigingen. Bepaald niet om te lachen.

Toch denk ik dat daar de oplossing zit: laten we er maar grap-
jes over maken. Laten we het ridiculiseren tot het overduidelijk is 
dat we dit soort redeneringsfouten niet meer mogen maken. Ben 
je ook geneigd om een correlatie (A en B gebeuren tegelijkertijd) 
te verwarren met een causatie (A veroorzaakt B)? Niet meer als 
je de site Spurious correlations van Tyler Vigen bezoekt. Hij laat 
onder meer het statistisch significante verband zien tussen het 
aantal films waarin Nicolas Cage verscheen en het aantal mensen 
dat datzelfde jaar in een zwembad verdronk. Ben je nu ervan over-
tuigd dat het verschijnen van wéér een Nicolas Cage-film mensen 
massaal in wanhoop tot zwembad(zelf)moord drijft?

Ook outcome switching kan op de hak worden genomen: in het 
toonaangevende British Medical Journal verscheen een rapport 
dat liet zien hoe bidden voor patiënten met bloedvergiftiging een 
significante verkorting van hun koortsperiode en ziekenhuisver-
blijf betekende. De kneep zat hem natuurlijk in de gigantische 
dataset waarmee het onderzoek was begonnen, en die in het uit-
eindelijke verslag verborgen bleef: in zo’n hoeveelheid gegevens 
is er altijd wel íets wat bij toeval correleert met de verdeling van 
testgroep en controlegroep.
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Moet je toch niet lachen om de resultaten van dit onderzoek? 
Dan nog even dit: om te voorkomen dat er door religieuze fanatici 
daadwerkelijk overhaaste conclusies getrokken zouden worden, 
werd het gebed pas meerdere jaren ná de ziekte van de patiënt 
uitgevoerd. Maar goed, men richtte zich dan ook tot een opperwe-
zen voor wie ‘tijd’ een onbelangrijke factor is. Laten we dus voor de 
zekerheid maar bidden voor de zieken, stoppen met vaccineren, en 
alsjeblieft, laat iemand Nicolas Cage opsluiten. Voor er nog meer 
doden vallen.
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‘Dat kan geen toeval zijn,’ sprak men in de rechtszaak tegen Lu-
cia de B., de verpleegster die bij opvallend veel verdachte sterf-
gevallen aanwezig was geweest. Ze werd aangeklaagd voor zeven 
moorden en drie pogingen tot moord. Een statisticus had de kans 
berekend dat een willekeurige verpleegster als gevolg van toeval 
bij zoveel verdachte sterfgevallen aanwezig zou zijn geweest: 1 op 
342 miljoen. Zo’n getal imponeert al snel in een rechtszaal. Helaas 
liet men na te bedenken welke betekenis zo’n statistisch resultaat 
nu echt heeft. Dat probleem komt vaker voor: we hebben vaak veel 
ontzag voor statistiek, maar we zouden ons beter bewust moeten 
zijn van de juiste interpretatie van een statistisch resultaat.

In de zaak tegen Lucia de B. is veel discussie geweest over het 
statistische bewijs. Statistici waren het niet eens over de bereken-
de kans van 1 op 342 miljoen; andere berekeningen kwamen zelfs 
uit op een kans van 1 op 9. Maar los van de vraag of het berekende 
getal juist was, speelt er nog een ander probleem: het kan natuur-
lijk gewoon wél toeval zijn. Lucia zou net dat ene geval op 342 mil-
joen kunnen zijn met de pech dat er zoveel verdachte sterfgevallen 
tijdens haar diensten waren.

Vergelijk het eens met een loterij: wanneer ik een lot koop is 
de kans dat ik win ontzettend klein, laten we zeggen één op de 
miljoen. Het is onwaarschijnlijk dat ik zal winnen, maar het is wel 
zeker dat er íemand zal winnen. Als ik dan toch toevallig de geluk-
kige ben, zal hopelijk niemand denken: aha, zij heeft gefraudeerd, 
want de kans dat ze zou winnen was één op de miljoen, dat kán 
geen toeval zijn! Een kleine kans op een gebeurtenis hoeft dus niet 
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een indicatie te zijn dat er iets mis is. Pas wanneer er ineens heel 
veel mensen de loterij winnen, dan begint het verdacht te worden. 
Statistiek heeft doorgaans vooral nut wanneer het over grote aan-
tallen gaat, maar kan er in individuele gevallen faliekant naast 
zitten.

Waar statistiek goed in is, is het vinden van patronen in de 
wereld om ons heen. Maar statistiek kan ons niet vertellen of dat 
patroon ook voor een enkel individu moet gelden, en al helemaal 
niet waarom een bepaald patroon er is. Zo zijn er op het internet 
talloze gekke statistische resultaten te vinden die illustreren dat 
als je maar lang genoeg zoekt, je altijd wel een (betekenisloos) pa-
troon vindt. Bijvoorbeeld: in landen waar meer chocola gegeten 
wordt, worden ook meer Nobelprijzen gewonnen. En door naar het 
nummer ‘When I’m sixty-four’ van de Beatles te luisteren gaat de 
leeftijd van de luisteraar omlaag. In het geval van het Beatles-
resultaat maakten de onderzoekers een creatieve selectie van 
variabelen en proefpersonen om tot hun resultaat te komen; een 
resultaat dat overigens vooral bedoeld was om aan te tonen wat er 
allemaal mis kan gaan met de toepassing van statistiek.

Toch is het niet zo gek dat we allemaal nog steeds veel ontzag 
hebben voor statistiek. Het is immers in de wetenschap dé geac-
cepteerde methode om experimentele resultaten te analyseren. 
Wanneer de statistiek correct wordt toegepast, en dus niet zoals 
bij het Beatles-experiment hierboven, is het inderdaad een heel 
krachtig instrument. Het kan ons vertellen of de bevindingen van 
een experiment significant zijn: niet zomaar het gevolg van toe-
val, maar echt een aanwijzing dat er sprake is van een onderling 
verband. We vergeten echter weleens dat de kracht van statistiek 
buiten de experimentele wetenschap beperkt is: om echt conclu-
sies uit statistische resultaten te kunnen trekken, moet je blijven 
nadenken over de juiste interpretatie van dat resultaat.

In het hoger beroep in de zaak van Lucia de B. is er volgens de 
officiële lezing geen gebruik meer gemaakt van het statistische 
bewijs. Gelukkig maar. Toch werd de frase ‘Dat kan geen toeval 
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zijn’ nog steeds gebruikt, en volgens hoogleraar strafrecht Theo 
de Roos was een veroordeling zonder enig gebruik van het sta-
tistische resultaat niet mogelijk geweest. Het blinde vertrouwen 
van de rechters in statistiek heeft er dus toe geleid dat Lucia zes 
jaar onterecht vast heeft gezeten. In 2010 werd Lucia alsnog vrij-
gesproken. Op basis van de nieuwste medische inzichten werd ge-
concludeerd dat de sterfgevallen gewoon een natuurlijke oorzaak 
hadden. Er was dus helemaal geen sprake meer van moorden.
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Wetenschap is niet 
zomaar een mening

STEFAN VAN DER STIGCHEL
Universitair hoofddocent psychologie, Universiteit Utrecht;  

experimenteel psycholoog; auteur van Zo werkt aandacht;  

lid van De Jonge Akademie van de KNAW

Stel je voor: Je staat klaar voor de start. Het publiek in de schaats-
hal wordt muisstil. Honderden trainingsuren, je voedingsopbouw 
en mentale voorbereiding komen samen op dit ene moment. Alles 
met maar één doel: olympisch goud. De starter roept: ‘Ready’, een 
stilte, en dan eindelijk het verlossende schot. Je mag vertrekken.

Helaas blijkt dat een groot gedeelte van de wedstrijduitslag al 
bepaald is net voordat de schaatser mag vertrekken. De tijd die de 
starter neemt tussen het woord ‘ready’ en het startschot beïnvloedt 
namelijk voor een groot gedeelte de eindtijd. En dat is oneerlijk. 
Mijn collega’s en ik analyseerden de videobeelden van de 500 me-
terschaatswedstrijden van zowel de mannen als de vrouwen tij-
dens de Olympische Spelen in Vancouver in 2010. We ontdekten 
dat een langere tijd tussen de twee signalen gerelateerd was aan 
een hogere eindtijd. Hoe trager de starter, hoe trager de schaatser. 
Het verschil kan enkele tienden van seconden bedragen en dus het 
verschil maken tussen goud en zilver. Misschien weet je nog wel 
dat bij de Winterspelen van Sotsji in 2014 het verschil tussen goud 
en zilver na twee races van 500 meter slechts 0,01 seconde was. In 
Vancouver nam de startprocedure tussen de 3,5 en 5 seconden in 
beslag. 1 seconde verschil bij de mannen resulteerde in een 0,29 
seconde tragere tijd; bij de vrouwen was dat zelfs 0,67 seconde.

De tragere reactietijd bij een langere wachttijd wordt veroor-
zaakt door de mate van voorbereiding. Heel kort na het woord 
‘ready’ is ons hele lichaam klaar om te starten. Deze voorbereiding 
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wordt steeds ietsjes minder naarmate het langer duurt voordat 
het startschot te horen is. Het effect is klein, maar groot genoeg 
om een verschil te maken in een sport waarbij het draait om zulke 
kleine verschillen.

We waren er al voor gewaarschuwd dat deze bevindingen niet 
voor veranderingen in de startprocedure zouden zorgen. Dat was 
ons primaire doel ook niet; het ging ons om het vertalen van psy-
chologische theorieën naar de dagelijkse praktijk. Veranderingen 
worden bepaald door de sportpolitiek en daar hebben wij weten-
schappers niets mee te maken. Dat er niets veranderde aan de 
startprocedure was dus niet verrassend, maar de reacties van 
schaatsers zelf en de meningen van mensen op serieuze sportfora 
verrasten ons wel. Uit die reacties bleek dat een groot gedeelte 
van de schaatsers en schaatsfans onze metingen namelijk simpel-
weg niet geloofde. Reacties als ‘Het zal allemaal wel meevallen’, 
‘Ik geloof het niet’ en ‘Wat een onzin’ waren niet ongebruikelijk, 
zelfs in serieuze sportprogramma’s op televisie. En dan raak je 
een wetenschapper in zijn hart. Wetenschap is geen mening, maar 
gebaseerd op betrouwbare metingen. Er is geen sprake van dat het 
‘allemaal wel meevalt’: de gevonden relatie in onze metingen was 
overduidelijk.

Natuurlijk is het zo dat de wetenschap niet de waarheid in 
pacht heeft. Er zijn genoeg voorbeelden van wetenschappelijke 
theorieën die achteraf onzin bleken te zijn, en het is zeker zo dat 
over honderd jaar veel van de huidige theorieën achterhaald zul-
len zijn. Wetenschap is nooit af. Maar er is wel een verschil tussen 
theorieën (de interpretatie van de metingen) en de metingen zelf. 
Ik gaf net een mogelijke verklaring voor de tragere starttijd. De 
kans is aanwezig dat deze verklaring niet klopt en dat de tragere 
reactietijd door een andere factor wordt bepaald dan voorberei-
ding. Maar de metingen blijven staan, ongeacht welke verklaring 
eraan ten grondslag ligt. Het is echt niet zo dat achteraf zal blijken 
dat wetenschappers tijd op een verkeerde manier meten.

Dit probleem ligt breder. Er zijn verschillende Kamerleden 
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die in het verleden tijdens een debat in de Tweede Kamer heb-
ben aangegeven dat ze de bevindingen van wetenschappers over 
een bepaald onderwerp ‘voor kennisgeving aannemen’, maar niet 
meenemen in hun meningsvorming. Dat is zonde, want er is geen 
betere manier om tot een mening te komen dan door je te base-
ren op cijfers. Natuurlijk heeft het vertrouwen in de wetenschap 
een deukje opgelopen door de scheve schaats die door enkelen van 
mijn collega’s is gereden. Je begeeft je echter op glad ijs als dat 
deukje ervoor gaat zorgen dat wetenschappelijke metingen de-
zelfde status krijgen als een mening. Laat de wetenschap maar 
speculeren over mogelijke verklaringen voor haar bevindingen, 
maar er is geen reden tot twijfel aan de metingen die gedaan wor-
den. Als de wetenschap zelfs een nieuw higgsdeeltje kan vinden, 
is enig vertrouwen in wetenschappelijke metingen wel geoorloofd. 
Er is nog veel te verbeteren aan de wetenschap, maar ik verzet me 
tegen een eindeloze meningenstroom die niet ondersteund wordt 
door wetenschappelijke metingen.
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Your audience  
is waiting for you

LAVINIA MEIJER
Harpiste, werkte samen met onder anderen Philip Glass,  

Iggy Pop en het Kronos Quartet

Ik keek op mijn horloge en dacht: zo, een halfuur van mijn leven 
gegeven om één iemand van mijn nieuwe missie te overtuigen. 
En er volgden er meer. Ik was vijftien jaar oud en dacht als klein 
schattig meisje met vlechtjes in het haar dat Nederland bij uitstek 
een harpland was. Want ik groeide op in het harpwereldje met een 
concoursje hier en daar, harpdagen, harpweekenden, tafels met 
harppotloodjes, -gummetjes, -etuitjes en -sieraden. In mijn waas 
van liefde voor het instrument en door mijn totale focus op het 
harpspelen was dat mijn wereldje, waarin ik ervan overtuigd was 
dat iedereen de harp een geweldig instrument vond. Na het win-
nen van concoursen werd ik meegenomen in de stroom van ta-
lentondersteuning en gaf ik concerten in jongtalentseries en voor 
bedrijven. Dat ik daar allemaal mocht komen met mijn harp gaf 
me het gevoel dat de harp overal binnen kon komen.

Tot die ene dag waarop een programmeur van een concertzaal 
in Arnhem me opbelde en zijn interesse toonde voor mijn spel. 
‘Maar,’ zei hij, ‘graag wil ik je vragen om samen met een violist of 
een fluitist te komen, harp alleen is namelijk wel erg saai.’ Mijn 
mond viel open en ik werd boos. Een halfuur lang heb ik uit volle 
macht geprobeerd hem ervan te overtuigen dat hij echt alleen mij 
kon boeken voor dit concert, dat ik alles in huis had om een heel 
recital boeiend te maken. Na dat halfuur gaf hij zich gewonnen 
en stemde in. Na afloop van het concert kwam hij naar me toe en 
zei: ‘Je had helemaal gelijk, ik heb me geen seconde verveeld.’ Een 
paar dagen later las ik op het papiertje uit het fortunecookie bij 
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mijn Chinese maaltijd: ‘Your audience is waiting for you, you just 
have to create your own stage.’ Het drong tot me door: het schattige 
meisje met vlechtjes in het haar zou ik niet lang meer blijven, het 
was tijd voor een andere aanpak.

Mijn missie werd op dat moment gevormd: ik wilde vanaf toen 
de harp als solo-instrument bij een breed publiek promoten, het 
ging niet alleen meer om goed harp kunnen spelen, mijn mis-
sie kreeg een concrete plek binnen mijn focus. Er moest een heel 
nieuw platform komen voor de harp, waarin ik de vrijheid zou heb-
ben om te doen wat ik wilde, waar en met wie. Ik ging me vanaf dat 
moment breder ontwikkelen, zette mijn oogkleppen wijder open, 
ging zelfs een cursus interview geven volgen en zocht naar nieuwe 
invalshoeken voor mijn muziek, waarbij ik kon laten horen en zien 
dat de harp zeker geen saai instrument is. Ik wilde weten waar de 
harp stond in Nederland, hoe men er echt over dacht en hoe ik dat 
kon gaan kneden in de komende jaren, zodat deze twijfel voorgoed 
de wereld uit kon worden geholpen. 
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Kan toch niet
MARK GEELS

Programma manager Amsterdam health & technology institute; viroloog

Je zit met collega’s te brainstormen of je komt iemand tegen bij 
de koffiemachine of op een congres, en plots is er een goed idee. 
Doen! Dit idee heeft potentie, dit is een belangrijk onderwerp, deze 
mensen moeten bij elkaar komen! We plannen een vergadering; 
iedereen zegt ja. Goed, denk ik dus bij mezelf, de volgende stap: 
afspraken maken en ik stel een paar data voor per e-mail. Ping! 
Nieuwe e-mail in de inbox. Reply: ‘Nee, dan kan ik niet.’ Je scrolt 
nog even naar beneden om te kijken of er misschien een alterna-
tief wordt aangeboden, maar nee, helaas…

Tegen deze ideeëntegenhouder, conversatiestopper, afspraken-
blokker verzet ik me. Er is een idee waarmee we verder moeten, 
we willen dit plan toch ten uitvoer brengen, mensen bij elkaar 
brengen en de wereld veroveren? Hoe komt het dat men eerst A 
zegt en dan B niet doet? Het zijn activiteiten of projecten die in 
de basis uitvoerbaar en betaalbaar zijn en ook nog binnen de wil, 
strategie en het vermogen van een individu of groep lijken te lig-
gen, en dan worden ze tóch niet uitgevoerd. Mensen kunnen soms 
een totaal andere agenda hebben, maar te vaak komt het voor bij 
mensen die in mijn ogen geen andere agenda zouden moeten heb-
ben. 

Hieronder geef ik een paar voorbeelden uit mijn vakgebied, 
global health, waarin ik samenwerk met wetenschappers, artsen, 
verzekeraars en bedrijven. Hoge bloeddruk is een groot gezond-
heidsprobleem wereldwijd en een regelmatige controle van de 
bloeddruk is essentieel. Door middel van moderne aan mobiele te-
lefoons verbonden bloeddrukmeters kunnen we die hoogwaardige 
zorg bij patiënten thuis leveren. Niet alleen in Nederland en de 
VS, maar ook in landen als China en Kenia, waar veel meer pati-
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enten met een hoge bloeddruk zijn die geen toegang tot goede zorg 
hebben. Artsen zeggen eerst: ‘Goed idee’, maar bij de uitwerking: 
‘Kan niet, werkt niet, geen tijd.’ 

Vaccins tegen tropische ziekten zoals mijnworm worden niet 
ontwikkeld. Hoewel wereldwijd 700 miljoen mensen geïnfecteerd 
zijn, zegt de farmaceut: ‘Belangrijk probleem, maar kan niet, te 
duur.’ (Een recent rapport van PwC laat echter zien dat deze 
producten zich in vijftien jaar terugverdienen.) Onderzoek naar 
medicatie tegen malaria is gefragmenteerd. Harmonisatie van be-
langrijke analysemethoden kan ervoor zorgen dat resultaten we-
reldwijd onderling vergeleken kunnen worden, zodat studies niet 
herhaald hoeven te worden en er geen kostbaar onderzoeksgeld 
verloren gaat. Een belangrijke groep zegt: ‘Ja natuurlijk, doen!’, 
maar als de boeken open moeten in verband met het vergelijken 
van de details van resultaten en methodes, wordt er gezegd: ‘Kan 
niet, doe ik niet aan mee…’  

Meestal zijn aanzien of financiële prikkels voor een enkeling of 
groep (stakeholder value) een barrière op de weg naar de oplossing. 
Maar laten we daar dan open over zijn en geen valse verwachtin-
gen scheppen. Wees vanaf het begin af aan duidelijk en eerlijk als 
het gaat om het salaris van de arts, de strategie van een bedrijf 
of het prestige van een onderzoeksgroep. Punt. Dan kunnen we 
vanaf daar verder. 

 Problemen zijn er om opgelost te worden en ik geloof er heilig 
in dat grote problemen ook op te lossen zijn. ‘How to eat an elep-
hant? Piece by piece.’ Stukje voor stukje. Laat ons blijven puzzelen 
en proberen, stop met blokkeren tijdens de rit. Let’s get to work.
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Stop de beeldspraak!
SPINVIS (ERIK DE JONG)

Componist; tekstdichter; performer; theatermaker

Beeldspraak. Beeldspraak is gevaarlijk. Beeldspraak versimpelt. 
Beeldspraak manipuleert en misleidt. We zien onszelf door de ver-
vormende lens van beeldspraak. (Kijk, daar gaan we al, er ís geen 
lens!) Ons oog ís geen camera. Ons geheugen ís geen boekenkast. 
Kanker ís geen strijd die je kunt winnen of verliezen. Je kúnt ver-
driet en rouw helemaal niet verwerken. Een lichaamscel ís geen 
fabriekje. Ons gemoed ís geen ketel die stoom af kan blazen.

Niet alleen ons zelfbeeld, maar ook onze perceptie en duiding 
van de wereld om ons heen wordt vertroebeld door beeldspraak. 
Metaforen en modellen worden gebruikt om te verhelen dat we de 
werkelijkheid niet begrijpen. Een werkelijkheid die zoveel com-
plexer, weerbarstiger, rijker, onvoorstelbaarder, onbegrijpelijker, 
poëtischer en mooier is dan beeldspraak ons wil laten geloven. 
Beeldspraak versimpelt niet alleen, ze misleidt ook. Taal stuurt 
het denken. Beeldspraak bepaalt onze veronderstelling van hoe de 
werkelijkheid is: ‘een tsunami van vluchtelingen’. (Een tsunami 
eist vele mensenlevens, is niet te stoppen en vernietigt alles wat 
op zijn pad komt.)

Een wetenschappelijk model, de schematische weergave van de 
werkelijkheid, kan zo overtuigend en dwingend zijn dat belangrij-
ke onderzoeksresultaten genegeerd worden als die niet in het mo-
del passen. Op dezelfde manier kijken we door het nauwe kokertje 
van de metafoor naar de wereld om ons heen. Reclame en politieke 
propaganda maken graag gebruik van beeldmetaforen (vliegtuig/
zwaan, olie/vervuiling) om ons bepaalde gevoelens te laten associ-
eren met hun product of doelstelling. Soms weerzinwekkend (Jo-
den/ratten), soms bespottelijk (vrouw in bikini/auto)

‘Eén foto zegt meer dan duizend woorden’? Nee, een beeld zegt 
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niets. Het symboliseert en vat samen, kan dat soms ook heel sterk 
doen, maar het geeft geen betekenis. Dat doen de duizend woorden 
in ons hoofd. Taal is alles. Kunnen we zonder beeldspraak? Zonder 
metaforen? Deze tekst zelf staat er vol mee. Ons denken is sterk 
metaforisch. Warm is goed. Koud is slecht. Hoog is beter dan laag. 
Wit beter dan zwart.

Ik verzet me tegen het vervangen van de prachtige werke-
lijkheid door gemakzuchtige, kortzichtige en onbetrouwbare 
beeldspraak. Stop de beeldspraak nu het nog kan. Metaforen ver-
spreiden zich als de pest over het land van het vrije denken!
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De advocatengrap
STEVEN SCHUIT

Advocaat in fusies en overnames; hoogleraar corporate governance

Iedereen kent ze. Advocatengrappen. Op internet vind je er dui-
zenden. Een kleine selectie:

Q: What’s the difference between a lawyer and a leech?
A: After you die, a leech stops sucking your blood.

Q: How are an apple and a lawyer alike?
A: They both look good hanging from a tree.

Q: How does an attorney sleep?
A: First he lies on one side, then he lies on the other.

Q: What’s the difference between a lawyer and a prostitute?
A: A prostitute will stop screwing you when you’re dead.

Leuk? Geheel niet. Stomvervelend.
Grappen zouden allereerst geestig moeten zijn, verheffend en 

zo mogelijk ook nog moeten dwingen tot nadenken. Zulke grappen 
bestaan en geven veel plezier en soms ook een traan. Platte grap-
pen lijken misschien geestig bij dronkenschap, maar daardoor zijn 
ze het nog niet. Veel goede en slechte grappen zijn een verkapte 
manier om uiting te geven aan een gevoel van eigen superiori-
teit. Hele volksstammen worden met grappen weggezet: de Polen 
in de VS, de Belgen in Nederland, de Nederlanders in België. En 
de Joden in de hele westerse wereld. Er waren tot voor kort min-
stens zoveel Jodengrappen als advocatengrappen. Iedereen kent 
hopelijk nog de door Max Tailleur vertelde Sam en Moos-moppen. 
Onschuldig waren ze allerminst. Nagenoeg allemaal denigrerend 
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en discriminerend. Maar Max Tailleur, met zijn ‘Jodenneus’, kwam 
ermee weg. Hij bevuilde immers toch alleen maar zijn eigen nest? 
Dankzij het voor het eerst in de jaren zeventig echt doorgedrongen 
schuldbesef over de Tweede Wereldoorlog zijn de Jodengrappen 
niet langer ‘gepast’; het antisemitisme is ondergronds gegaan.

Discriminatie blijkt van alle tijden te zijn. Ook zijn grappen 
soms een verkapte manier van plagen. Tegen plagen op school en 
in de werkomgeving wordt tegenwoordig gelukkig opgetreden, 
maar tegen grappen niet.

Een goede hofnar kwam destijds weg met zijn vlijmscherpe 
grappen omdat hij niet toerekeningsvatbaar werd geacht, getuige 
zijn harlekijnspak en liefst ook nog een bochel.

Blijkens Charlie Hebdo kan ook de vrijheid van meningsuiting 
een geldig excuus zijn voor krenkende grappen en cartoons. Maar 
bij advocatengrappen is er blijkbaar geen behoefte aan rechtvaar-
diging. Iedereen vertelt ze, zonder gêne. Opmerkelijk is dat een 
Max Tailleur-met-bef ontbreekt; het zijn ook nooit advocaten zelf 
die advocatengrappen vertellen, maar altijd de cliënten.

Advocatengrappen zijn zelden geestig of verheffend en ze dwin-
gen nooit tot nadenken. Discriminatie en superioriteit spelen hier 
niet. Dat advocaten nodig zijn wordt vrij algemeen erkend, maar 
ook dat ze dood moeten. Ze zijn in de ogen van de grappenmaker 
blijkbaar domme, principeloze geldwolven die cliënten bedriegen 
en tegenstrijdige belangen vertegenwoordigen. Ook wordt steeds 
benadrukt dat ze geen toegevoegde waarde hebben. De meeste 
lawyers’ jokes op internet zijn van Amerikaanse origine, het land 
met de grootste advocatendichtheid. Maar ook in Nederland en 
elders in de wereld worden vergelijkbare grappen over advocaten 
verteld. Waarom toch?

Er bestaan inderdaad advocaten die verfoeilijke dingen doen. 
Maar veel komt dat niet voor. Niettemin vermoed ik dat cliën-
ten denken dat advocaten hired guns zijn en alles doen wat je ze 
vraagt, ook dingen die de cliënten zelf niet durven of zelfs niet 
willen weten. Het venijn zit niet in de onwetendheid over de advo-
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catuur, want die onwetendheid bestaat op nog grotere schaal om-
trent bijvoorbeeld het medische beroep, en artsengrappen komen 
haast niet voor. Het zit veeleer in de weerzin van de cliënt om te 
worden aangekeken op de ‘schurkenstreken’ die in opdracht van 
de cliënt door zijn advocaat worden verricht. ‘Laat de advocaat het 
vuile werk maar doen, als ik het maar niet gedaan heb.’

Een feitencomplex anders bekijken staat gelijk aan de waar-
heid verdraaien; beslag leggen doet een ander pijn en daar kijk je 
liever van weg; het verschil tussen civiele zaken en strafzaken is 
voor velen te subtiel, dus is elke advocaat gelijk aan een junior-
versie van Bram Moszkowicz; onderhandelen staat gelijk aan be-
driegen, want een win-winuitkomst wordt niet begrepen. De cliënt 
vermoedt dat de sluwheid van de advocaat ook recht evenredig 
oploopt met het bedrag dat betaald moet worden.

Advocatengrappen zeggen veel over de angsten die de cliënt 
doormaakt over de toerekening van de daden van zijn advocaat 
aan hem. In de advocaat herkent hij zijn eigen gemeenheid, zijn 
onderliggende agressie. Hij weet het, maar wil het niet weten. Hij 
zoekt verweer tegen die toerekening, neemt afstand, kijkt weg. 
Het geweten wordt gesust met de verwijzing naar de ingehuurde 
beul, de advocaat van kwade zaken. De grappen over hem geven 
blijk van de morele afstand die deze beul verdient.

Arme cliënten.
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Jakhalzen en haaien
WILLEM BISSELING

Literair agent bij Sebes & Bisseling

Op het Boekenbal had ik een aanvaring met een jonge auteur die 
ik niet kende. Wellicht is aanvaring een groot woord, want veel 
ruimte had ik niet om zijn tirade te doorbreken. Ik was nog geen 
vijf minuten binnen of deze debutant, hij zal eind twintig zijn ge-
weest, begon een woedende monoloog waarvan de strekking was 
dat hij wel wist wie ik was en dat ik als literair agent nog nooit iets 
goeds had gedaan voor de literatuur in Nederland.

Het is niet de eerste keer dat ik als literair agent zoiets naar 
mijn hoofd geslingerd heb gekregen. Het zal zeker ook niet de laat-
ste keer zijn. Ik heb het inmiddels wel afgeleerd me er direct tegen 
te verzetten. Literair agenten hebben wereldwijd een slechte repu-
tatie. In Amerika worden we jakhalzen en haaien genoemd. Maar 
waarom eigenlijk?

Hoewel de traditie van literair agent begint aan het einde van 
de negentiende eeuw in Amerika, wordt het pas begin twintigste 
eeuw een vakgebied waar meerdere mensen zich in bevinden. Van-
daag de dag is het big business. Bekend is de relatie tussen de The 
great Gatsby-auteur F. Scott Fitzgerald en zijn agent Harold Ober 
(Harold Ober Associates Inc. bestaat tot op de dag van vandaag). 
Scott Fitzgerald verkeerde regelmatig in financiële problemen en 
zijn literair agent steunde hem met leningen. Zelfs toen Ober be-
sloot te stoppen met het verstrekken van geld, en Fitzgerald de 
banden met zijn oude vriend verbrak, stak hij zijn dankbaarheid 
niet onder stoelen of banken. Hij schreef een hommage aan Ober 
in zijn laatste korte verhaal ‘Financing Finnegan’.

Het vak van literair agent in Nederland is relatief nieuw. Mijn 
compagnon Paul Sebes startte het eerste literair agentschap van 
Nederland in 1998. Hoongelach viel hem destijds ten deel. Ons 
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taalgebied was te klein. Nederlandse uitgevers hadden toch geen 
agent nodig, ze vonden immers hun eigen auteurs wel. Waarom 
zouden ze een agent betalen om auteurs binnen te halen? En toch 
bestaat het agentschap nog steeds, floreert het zelfs.

In het creatieve vak is blijkbaar behoefte aan iemand die je 
steunt in het mooie, maar (vaak) eenzame creatieve proces. Hoe-
wel een vriendschappelijke relatie tussen agent en auteur niet 
vreemd is, was de relatie tussen Ober en Scott Fitzgerald zonder 
meer bijzonder te noemen. Er zijn maar weinig agenten in de we-
reld die op deze manier voor hun auteurs zorgen. Maar het vak 
van literair agent is wel ontstaan vanuit de drang van een auteur 
om iemand aan zijn zijde te hebben. Elke auteur is in principe een 
eenpitter die zijn eigen product moet maken én verkopen. Voor 
velen is dat creatieve proces het enige waar hij mee bezig wil zijn 
en zijn alle zaken daaromheen ruis. Juist voor hen is een agent 
daarom een uitkomst. De agent zal altijd achter de auteur staan. 
Hij onderhandelt met zijn uitgever, beheert zijn financiën, pleegt 
redactie, denkt mee over publiciteit, ondersteunt als de auteur een 
writer’s block heeft, et cetera. Een agent is zaakwaarnemer, psy-
choloog, accountant, jurist en goede vriend in één.

Een literair agent leeft niet van de lucht. Doorgaans ontvan-
gen literair agenten 15 procent commissie. Dit bedrag wordt in-
gehouden op de auteursinkomsten uit de verkoop van het boek. 
Een veelgehoord commentaar op literair agenten is dan ook dat zij 
parasiteren op de noeste arbeid van de auteur. Vreemd genoeg zijn 
het niet alleen auteurs die geen agent hebben die dit roepen; ook 
uitgevers zijn vaak niet blij met de tussenkomst van een literair 
agent, want: ‘Zo’n agent kost alleen maar extra geld.’ Inderdaad: 
een agent kost extra geld voor een uitgever. Hoe meer een agent 
immers onderhandelt bij een uitgever, hoe meer zijn cliënt, de au-
teur, (en hijzelf dus) verdient.

Terug naar het Boekenbal. ‘Jij hebt nog nooit iets goed gedaan 
voor de literatuur in Nederland.’ Mijn repliek aan de auteur was 
dat we dan quitte stonden. Ik had nog nooit van hem gehoord, 
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en met mij vele anderen, dus wat was zijn bijdrage aan de litera-
tuur in Nederland nu helemaal? En toch merkte ik dat ik me druk 
maakte over deze onwetendheid. Dagelijks worden er wereldwijd 
auteurs ontdekt door agenten: auteurs die uiteindelijk prijzen 
winnen, auteurs die soms tientallen miljoenen exemplaren verko-
pen en overal ter wereld verschijnen.

Als ik me verzet, dan is het tegen de onwetendheid over mijn 
vak. Agenten zijn niet de jakhalzen en haaien van het boekenvak, 
of de parasieten. Het zijn juist de gepassioneerde vertegenwoordi-
gers van auteurs. Dat is wat hen drijft en waarmee ze al ruim een 
eeuw veel goeds doen voor de literatuur.
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Heilige huisjes  
in de microbiologie

MIKE JETTEN
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van het Soehngen Institute for Anaerobic Microbiology; ambassadeur voor 

onmogelijke micro-organismen

In de loop der eeuwen zijn er in de wetenschap dogma’s ontstaan 
die ten grondslag liggen aan veel theorieën. Als er plotseling een 
bacterie opduikt die aan zo’n heilig huisje knaagt, zijn er heel wat 
wetenschappers opeens niet meer zo heel vooruitstrevend.

Micro-organismen zijn vaak kleiner dan eenduizendste van een 
millimeter, bijna onzichtbaar. Er zijn ontzettend veel verschillende 
soorten en ze zijn essentieel voor al het leven op aarde zoals wij 
dat nu kennen. Micro-organismen hebben mij van jongs af aan 
gefascineerd: micro-organismen zijn in staat tot macroprestaties.

In de jaren negentig werd er een bijzondere ontdekking gedaan 
bij een anaerobe waterzuivering van het toenmalige Gist-Broca-
des in Delft. Een onderzoeker ontdekte dat de afvalstof ammoni-
um verdween uit een opslagtank die zuurstofloos was. Tot dan toe 
kenden we alleen maar bacteriën die persé zuurstof nodig hadden 
om ammonium te verwijderen. Om uit te zoeken wat hier aan de 
hand was hebben een aantal partijen de handen ineengeslagen: de 
Technische Universiteit Delft, later ook de Radboud Universiteit 
en het bedrijfsleven. Het vervolgonderzoek wees uit dat het om 
een nieuwe, nog niet eerder ontdekte bacterie ging. Eentje die de 
afvalstof ammonium kon omzetten in stikstofgas en water zonder 
daarbij zuurstof te gebruiken. Deze eigenschappen en prestaties 
hebben ertoe geleid dat de zogenoemde anammox-bacterie nu op 
grote schaal wordt toegepast in duurzame vormen van afvalwater-
zuivering. Een succesverhaal.
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Anammox-bacteriën zijn niet alleen belangrijk voor het ont-
wikkelen van een nieuwe toepassing voor het zuiveren van afval-
water, ze vervullen ook een belangrijke rol in de stikstofkringloop 
in de oceaan. De helft van de stikstof in de lucht die we inademen 
is gemaakt door mariene anammox-bacteriën. Toch werd deze 
rol van anammox-bacteriën niet zomaar geaccepteerd. De eerste 
wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp werden vol onge-
loof afgewezen door de referenten. Oceanografen hielden vast aan 
hun dogma en liepen weg uit de zaal wanneer mijn team of ik het 
anammox-onderzoek presenteerde. Zij moesten hun theorieën her-
zien omdat deze gebaseerd waren op een wereld zonder anammox. 
Erg frustrerend, zowel voor hen als voor mij.

Deze frustratie was mijn drijfveer voor volharding. Met kleine 
stappen en het doen van goed onderzoek samen met een handjevol 
mensen die er wél in geloofden is het gelukt om de anammox-bac-
terie wereldwijd geaccepteerd te krijgen. Er zijn inmiddels meer 
dan honderd onderzoeksgroepen die eraan werken en de anam-
mox-bacteriën hebben een plek in de tekstboeken gekregen die ze 
verdienen.

Ook de geschiedenis van de microbiologie leert dat volharding 
de weg is naar acceptatie. Twee van mijn voorbeelden kregen met 
flink wat tegengas te maken. Halverwege de negentiende eeuw 
ontdekte de Fransman Louis Pasteur dat gistcellen verantwoorde-
lijk waren voor de productie van alcohol in bier en wijn. Veel che-
mici hielden lang vol dat vergisten een puur scheikundig proces 
was. Toch hebben ze uiteindelijk ingezien dat vergisting een door 
micro-organismen uitgevoerd biologisch proces is. Pasteur kreeg 
zijn gelijk. Een ander voorbeeld van volharding is het onderzoek 
van de Nederlandse microbioloog Martinus Beijerinck. Tegen het 
einde van de negentiende eeuw kwam hij op het spoor van virus-
sen en hun rol bij plantenziekten. Het concept dat een virus ver-
antwoordelijk kon zijn voor ziekte was voor veel wetenschappers 
een te revolutionaire gedachte. Maar in de loop der tijd stapelden 
zich bewijzen op die Beijerincks theorie ondersteunden. Virologie 
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is nu niet meer weg te denken uit onze hedendaagse maatschap-
pij. In deze voorbeelden is het verzet niet gepaard gegaan met veel 
bombarie of wapengekletter. Het verzet is gekarakteriseerd door 
een soms jaren durende volharding, wat uiteindelijk acceptatie tot 
gevolg heeft gehad.

En nu? Bang om nog eens heilige huisjes omver te duwen? In-
tegendeel. Ik zal me verzetten tegen mensen die niet kunnen of 
willen accepteren dat wat onmogelijk lijkt toch mogelijk blijkt. Zo 
ontdekten we micro-organismen die aardgas kunnen verbranden 
zonder zuurstof en vulkaanbacteriën die het best groeien in heel 
hete en zure omstandigheden. Ook door deze recente ontdekkingen 
hebben we lang bestaande dogma’s aangevuld of vervangen. Mijn 
drive om onmogelijke bacteriën op te sporen blijft, omdat deze mi-
cro-organismen uiteindelijk zullen leiden tot nieuwe toepassingen 
en een beter begrip van onze ecosystemen. De anammox-bacterie 
zelf heeft niet zoveel last gehad van het tegengas dat wij hebben 
ondervonden. Anammox verwerkt de afvalstof ammonium al mil-
joenen jaren lang en wij maken daar, door onze volharding, nu 
dankbaar gebruik van.
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Verboden te dromen?
YSBRAND VAN DER WERF

Psycholoog/bioloog, afdeling Anatomie en Neurowetenschappen, VUmc; 

alumnus De Jonge Akademie

Fundamenteel onderzoek raakt uit de mode, het motto is tegen-
woordig toepassing. Nu is er met toepassing niets mis, veel ont-
dekkingen zijn gedaan vanuit een zoektocht naar een toepassing. 
Denk aan de ontdekking van penicilline door Alexander Fleming, 
vaccinaties en pasteurisatie door Louis Pasteur, de gloeilamp door 
Thomas Edison of het wiel. Stuk voor stuk ontdekkingen die de 
wereld hebben veranderd en die gedreven werden door nuttigheid. 
Maar daar staan vele ontdekkingen tegenover die toevallig zijn of 
voortkomen uit jarenlang onderzoek naar fundamentele principes. 
Hadden de kernfysici die in de eerste helft van de twintigste eeuw 
onderzoek deden naar kernspinresonantie kunnen bevroeden dat 
we nu, in de eenentwintigste eeuw, in elk ziekenhuis een MRI-
scanner hebben? Hadden de antropologen die in Nieuw-Guinea 
onderzoek deden naar kannibalisme voor ogen dat er decennia 
later twee Nobelprijzen uitgereikt zouden worden voor het ver-
volgonderzoek door anderen naar prionen, de ziekmakende eiwit-
ten die door het eten van hersenen worden overgedragen? Welnee. 
Beide zijn voorbeelden van zuiver wetenschappelijk onderzoek dat 
gedaan werd vanuit een poging basale principes van respectieve-
lijk materie en gedrag te begrijpen.

De zucht naar kennis komt voort uit een vraag. Die vraag kan 
gestuurd worden door een toepassing en kan gestuurd worden 
door nieuwsgierigheid. Beide typen onderzoek dragen bij aan de 
wetenschap en beide zijn nodig voor vooruitgang, maar werken 
op verschillende tijdsschalen. Toepassingsgericht onderzoek heeft 
een korte horizon en is doelgericht. Fundamenteel onderzoek heeft 
geen horizon. Een van de bekendste Nederlandse fysici van de af-
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gelopen eeuw, Hendrik B.G. Casimir, was een levend voorbeeld van 
het samengaan van fundamenteel onderzoek en toepassing. Hij 
was opgeleid als kernfysicus en werd directeur van het befaamde 
NatLab van Philips in Eindhoven. Een uniek instituut, waar op 
hoog niveau onderzoek gedaan werd dat al of niet de basis vorm-
de voor nieuwe producten. In zijn boek Haphazard reality: Half 
a century of science uit 1983, dat nog niets aan actualiteit heeft 
ingeboet, beschrijft Casimir in het hoofdstuk ‘The science-techno-
logy spiral’ hoe wetenschap, maatschappij en industrie op elkaar 
inwerken. Zijn belangrijkste conclusie is: technologie volgt de ont-
wikkelingen in de fundamentele wetenschap met een vertraging, 
die honderd jaar lang tien à twintig jaar is geweest. Omgekeerd 
maakt de wetenschap weer gebruik van die technologische ont-
wikkelingen, maar dan direct en zonder vertraging.

We moeten oplossingen hebben voor problemen die nu spelen. 
Oplossingen zoals nieuwe apparaten, medische toepassingen, ver-
taalapps, serious games. Daarvoor is door toepassingen gedreven 
onderzoek met een snelle opbrengst nodig en onontbeerlijk. Te-
gelijkertijd zijn er toepassingen die nog in de toekomst liggen, en 
mogelijk zelfs toepassingen voor problemen die er nu nog niet eens 
zijn. Die vooruitgang op langere termijn, die voorbij de directe 
noodzaak kijkt en nieuwe ideeën ontsluit, vraagt om fundamen-
teel onderzoek waarin paradigma’s verschoven mogen worden.

Is dit nu reden tot boosheid? Voor mij wel: het verdwijnen van 
fundamenteel onderzoek draait die vernieuwing op de langere ter-
mijn de nek om. Willen wij nieuwe toepassingen waarvan we nu 
nog niet kunnen dromen? Dan zullen we moeten durven dromen. 
We zullen onderzoek moeten laten uitvoeren waarvan de toepas-
sing nog niet meteen duidelijk is. Veel van dat onderzoek zal wel-
licht een dood pad inslaan. Maar af en toe en - en dat is cruciaal 
- onvoorspelbaar zal een ontdekking een nieuwe toepassing blij-
ken te worden met een vertraging van mogelijk tientallen jaren.

Let wel: dit is geen oproep om wetenschappers met rust te laten 
en hen over te laten aan hun hobbyprojecten en onbegrijpelijke 
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fundamentele vraagstellingen. De tijd van de ivoren toren is ge-
weest. Ook fundamenteel onderzoekers der materie, celbiologen, 
assyriologen en semiologen kunnen enorm geanimeerd vertellen 
over wat ze doen, en daarmee duidelijk maken wat hen drijft en 
wat er leuk is aan het doen van onderzoek. Plaats fundamenteel 
onderzoek terug in het hart van de wetenschap! En plaats die we-
tenschap dan weer midden in de maatschappij. Ze bijten elkaar 
niet.
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de psychologie van eten en eetstoornissen; auteur van Gek

Het zijn mijn genen, ik kan er niets aan doen. Het is ook mijn 
brein, ik kan er écht niets aan doen. Het zijn trouwens ook mijn 
darmen, specifieker: de bacteriën in mijn darmen. Ik kan er wer-
kelijk niets aan doen. Overigens, nu we het er toch over hebben: ik 
eet bijna nooit te veel, ik word dik van lucht. Ook heb ik heel zware 
botten en daarbij helpt lijnen helemaal niet. Van lijnen word je 
dik, ik maak het keer op keer mee. Dik zijn is gewoon mijn lot in 
deze maatschappij, want ik word hier voortdurend in de verleiding 
gebracht. Op elke hoek van de straat kan ik voor weinig centen 
heel veel snelle calorieën kopen die o zo lekker zijn. Daar zorgt 
de voedingsindustrie wel voor en mensen zijn nu eenmaal zo ge-
programmeerd: vet en zoet is lekker, want dat levert veel energie 
– energie die nodig is om te overleven. Nuttig als er te weinig eten 
is, lastig als er te veel is. Dus doordat mijn genen, brein en darmen 
graag lekker en veel willen eten, ga ik makkelijk voor de bijl. Zo 
simpel is het.

Dit zijn enkele voorbeelden van excuses die mensen met over-
gewicht graag ter verontschuldiging voor hun overdaad aan kilo’s 
aanvoeren. Ruim 50 procent van de wereldbevolking is tegenwoor-
dig te dik, wat wil zeggen dat hun Body Mass Index (BMI) boven 
de 25 ligt. Een BMI bereken je door iemands lichaamsgewicht (in 
kilo’s) te delen door zijn lengte in het kwadraat, bijvoorbeeld 99 
kilo gedeeld door 1 meter 83 maal 1 meter 83 (= 99/3,35 = 29,6). 
Overigens wijten ook toonaangevende wetenschappers de globale 
gewichtstoename aan een desastreuze interactie tussen genen en 
omgeving: wie ongunstige genen heeft en in luilekkerland woont, 
is al snel te dik. Waar een verslaafde aan genotmiddelen zelf ver-
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antwoordelijk wordt gehouden voor overmatig consumeren, is ie-
mand die te veel eet speelbal van zijn DNA in een maatschappij 
vol onweerstaanbare verleidingen.

Ernstig overgewicht (obesitas; BMI ≥ 30) vinden we daarom te-
rug in medische handboeken en op de agenda van kritische maat-
schappijwetenschappers: het is een public health-probleem. Maar 
genen zijn moeilijk te veranderen en hetzelfde geldt voor cultuur 
en maatschappij. Daarom geven diezelfde experts ook ‘lifestylead-
vies’: eet minder, beweeg meer! Niet dat er van die wijze raad ooit 
iemand dunner geworden is: veel meer dan een simpele verlegen-
heidsoplossing is zo’n advies niet. Ik hoor u al denken: maar wat 
moeten we dan?

Dat genetische bouwstenen roet in al het eten gooien, is een 
genetisch fatalisme dat juist dik máákt, want waarom zou je niet 
lekker dooreten als er toch niets aan te doen is? Jazeker, genen 
lijken flink bij te dragen aan obesitas: het probleem zit vaak in 
de familie en snugger onderzoek maakt duidelijk dat dit niet al-
leen door opvoeding of familiecultuur komt. Het is echter een my-
the dat obesitas daarom een onontkoombaar levenslot is. Alsof de 
mens een gevangene van zijn genen is. Wat betekent die geneti-
sche verankering nu precies?

De genetische bouwstenen van obesitas komen vooral tot uiting 
in gedrag: wie genetisch kwetsbaar is om dik te worden, houdt veel 
van lekker en onmatig eten. Het is niet dat de genetisch kwetsbare 
‘gewoon zomaar dik wordt’. Nee, de genetisch kwetsbare reageert 
sterk op lekkere eetprikkels en hij eet veel en graag. Hij is onma-
tig als het om eten gaat en daar heeft hij veel meer last van dan 
iemand zonder obese genen. Obese genen beïnvloeden dus vooral 
eetgedrag. En eetgedrag, daar is iets aan te doen. Minder eten 
helpt heel goed tegen obesitas: wie minder energie consumeert 
dan hij gebruikt, verliest gewicht. Maar dan moet je wel echt lange 
tijd minder eten dan je nodig hebt. En dat is duivels ingewikkeld, 
vooral als je zo van lekker eten houdt en voortdurend in de verlei-
ding wordt gebracht, dan heb je niet genoeg aan lifestyleadvies.
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Nu is er een hele beroepsgroep die ervoor doorgeleerd heeft om 
gedrag te veranderen: welkom bij de psycholoog. Psychologen gaan 
niet alleen over gedragsstoornissen, ze gaan ook over uit de hand 
gelopen gewoonten en nog veel meer. Iemand met een genetische 
aanleg tot depressie kan vaak leren om minder zwaarmoedig te 
zijn. Iemand met een genetische aanleg tot obesitas kan leren om 
minder te eten maar dit vergt, net als elke andere gedragsver-
andering, intensieve training. Obese genen schreeuwen om psy-
chologische interventies die obese mensen baas over eigen genen 
maken.
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De januskop is in de beeldende kunst een afbeelding met twee 
hoofden. De Romeinse god Janus had maar liefst twee hoofden en 
wordt dan ook afgebeeld met twee gezichten. In het hedendaag-
se taalgebruik heeft de negatieve betekenis van de januskop de 
overhand gekregen: het is iemand die onbetrouwbaar, onoprecht of 
weifelend is. Ook worden associaties gelegd met bepaalde vormen 
van politiek bedrijven.

Deze negatieve connotaties zijn echter volkomen ten onrechte 
aan Janus toegeschreven. Janus is juist de god van de poorten en 
doorgangen en van de overgang van het oude naar het nieuwe. 
Hij zou juist door iedereen geassocieerd moeten worden met tran-
sitie, verandering, verbetering, innovatie, vernieuwing, cocreatie 
en kanteling. Janus staat wat mij betreft hiermee ook voor het 
nieuwe denken over de zorg: niet langer meer het oude, paternalis-
tische denken voor de patiënt of het uit wantrouwen blijven stape-
len van indicatoren die indirect ‘kwaliteit van zorg’ zouden meten, 
maar uitgaan van het vertrouwen in elkaar, ervan uitgaan dat we 
er samen, als patiënt en professional, wel uitkomen. Nieuwe zorg 
gaat ook over denken in voor de patiënt relevante uitkomsten, over 
samen praten over doelen en verwachtingen, realisme, terugkeer 
van de menselijke maat, meer tijd voor de dialoog, samen beslis-
sen, de ander in staat stellen een goede afweging te maken.

Janus biedt ons de hoopvolle doorkijk naar de nieuwe zorg, 
waarin de patiënt daadwerkelijk centraal staat. Waarin dat niet 
alleen ‘louter’ beweerd wordt als vrolijk gekleurd zinnetje onder 
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aan e-mails, in glanzende brochures, op spandoeken bij de ingang, 
op gestylede websites of in blijmoedige reacties op de sociale me-
dia, zoals in de oude zorg. En dus ook niet ‘de patiënt centraal’ als 
missie of visie, braaf neergepend op heidagen, tijdens symposia of 
in bijzonder geduldige schriften als beleidsstukken en jaarversla-
gen.

We zijn dus eigenlijk zo langzamerhand wel klaar met de oude 
zorg, waarin de vorm en structuren belangrijker zijn geworden 
dan het vertrouwen tussen patiënt en zorgprofessional als reflec-
tie van de kwaliteit van de inhoud van de geboden zorg. Klaar met 
de oude zorg, waarin professionals elkaar aan het werk houden of 
van het werk houden met oppervlakkige, nietszeggende prestatie-
indicatoren terwijl de nieuwe zorgprofessionals juist wensen dat 
zij professioneel kunnen worden aangesproken op hun handelen.

Welkom nieuwe zorg, waarin meer-meer niet beter-beter is, 
waarin we de patiënten en wat zij belangrijk vinden daadwerke-
lijk centraal durven te stellen en dit ook doen door met ze in ge-
sprek te gaan over hun doelen en verwachtingen. Waarin we erop 
kunnen vertrouwen dat dit gesprek, de tijd die we hiervoor nemen 
en de passende zorg die we samen vaststellen niet meer geld kost. 
Omdat we weten dat het zorg aanbieden nog steeds meer kost dan 
uitgaan van de door de patiënt zelf gestelde zorgvraag.

Wij zijn blij met de nieuwe zorg, waarin niet alles moet wat 
kan, maar waarin alles in principe aansluit bij de wensen en mo-
gelijkheden van de patiënt en waarin de professionals op een goede 
manier patiënten tegen zichzelf in bescherming nemen omdat zij 
weten door welke twijfels die verscheurd worden: zal ik wel of niet 
de uiterste behandeling vragen omdat ik anders pijn ga krijgen, 
omdat mijn vrouw me niet kan missen of omdat ik bang ben voor 
het einde? Omdat de dokter denkt dat zij weet wat ik wil, vraag ik 
maar niet naar alle denkbare scenario’s maar neem ik genoegen 
met het enige wat wordt aangeboden.

Janus geeft ook de patiënt de doorkijk naar hetgeen hij in de na-
bije toekomst in de nieuwe zorg zal gaan zien: dat hij geacht wordt 

Waar verzet jij je tegen.indd   106 17-08-16   11:04



Waar verzet jij je tegen?

107

meer aanspraak te maken op zijn eigen verantwoordelijkheid als 
het over zijn gezondheid gaat. Dat er ook van hem een actieve rol 
wordt verwacht, zoals het zich inzetten voor een goede leefstijl, en 
dat bij acceptatie van het plan ook therapietrouw hoort, evengoed 
als het openlijk uitspreken van vragen, twijfels, onvrede, verdriet 
over onvoldoende communicatie, over het niet behalen van ver-
wachtingen en dit alles in samenspraak met zijn behandelaar en 
niet via klachtencommissies, inspectie en tuchtrecht.

Janus laat ons ook zien dat we in de nieuwe zorg allemaal een 
nieuwe rol spelen, dat we er samen voor zorgen dat het elkaar 
bieden van zorg mogelijk en betaalbaar blijft. Dat er professionals 
zijn die ons in voor- en tegenspoed bij kunnen staan, niet omdat de 
schoorsteen moet roken maar omdat hun hart en hoofd spreken. 
Dat er patiënten zijn die de geboden zorg waarderen en er zorgvul-
dig mee omgaan omdat we ons er gezamenlijk voor inzetten.
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Focus op stress
ELKE GERAERTS

Doctor in de psychologie; auteur van Mentaal kapitaal;  
partner bij Better Minds at Work

Wanneer je vandaag een krant of magazine openslaat, ga je zeker 
iets lezen over hoeveel stress en werkdruk wij ervaren. Stress- en 
burn-outcijfers stijgen nagenoeg elk kwartaal en de oorzaak van 
langdurig absenteïsme wordt steeds meer bepaald door chroni-
sche stress. Als bedrijven deze cijfers (h)erkennen, starten ze in 
het beste geval een burn-outpreventiebeleid, waarbij stress zo veel 
mogelijk de kop wordt ingedrukt. Medewerkers leren hoe ze be-
ter om kunnen gaan met stress, op stress kunnen anticiperen en 
hoe ze werkdruk kunnen doseren. Dat kan hen in staat stellen 
om ‘normaal’ te functioneren. Maar dit biedt geen enkele waar-
borg voor duurzame inzetbaarheid. Deze focus op stress in ons be-
drijfsleven en onze maatschappij maakt me boos, misschien zelfs 
gestresseerd.

Wetenschappelijk onderzoek alsook praktijkervaring leren ons 
al lange tijd dat een werksituatie niet enkel bestaat uit (weinig 
of veel) stressfactoren, maar ook uit zogenaamde energiebronnen. 
Waaruit haalt een medewerker energie op zijn of haar werk? Wat 
zorgt ervoor dat medewerkers ’s ochtends met zin naar het werk 
komen en deze positieve energie ook weer mee naar huis nemen? 
Het gaat hier vaak om zaken als een persoonlijke fit met het werk 
en de organisatie, een bepaalde mate van autonomie, inspirerend 
leiderschap, waardering van prestaties en talent, en loopbaan-
verwachtingen. En bovenal teamsfeer. Dat blijkt nog de grootste 
energiegever (of -zuiger indien het spaak loopt in een team) voor 
medewerkers.

Wanneer werkgevers in kaart brengen welke energiebronnen 
er wel of niet aanwezig zijn op de werkvloer, dan pas kan er actie 
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worden ondernomen om medewerkers mentaal fitter te maken. 
Het professionele geluk stijgt wanneer je de dialoog opzoekt en 
samen nagaat welke functie het meest geschikt is voor een mede-
werker. Een functie die zich maximaal beroept op de talenten van 
een medewerker en die ook effectief bijdraagt aan de doelen van de 
organisatie. Al langere tijd is er veel kritiek op de typische beoor-
delingsgesprekken die jaarlijks veel tijd (en energie) vergen van 
leidinggevende en medewerker. Van tijd tot tijd een ‘veerkrachtge-
sprek’, waarin men samen nagaat hoe de veerkracht van de mede-
werker zo optimaal mogelijk wordt versterkt en behouden, zal tot 
een duurzamere en energiekere inzetbaarheid leiden.

En wanneer heb jij zelf voor het laatst nagedacht over je ener-
giebronnen? Waar krijg jij energie van? We kunnen lange lijstjes 
maken van datgene wat ons stress bezorgt en we hebben het al-
lemaal druk-druk-druk. We proberen te balanceren tussen vele ac-
tiviteiten en verplichtingen. Maar de denkoefening wat je energie 
oplevert, kan resulteren in heel veel winst. Niet enkel op je werk 
maar ook tijdens je privétijd. Ga na wat jou energie oplevert, wat 
jou intrinsiek motiveert en in welke mate je werk en privétijd pa-
rallel lopen met jouw waarden, jouw enthousiasme. En zoek die 
energie net wat meer op. Ik geef je graag de 48 urenuitdaging mee 
om in de volgende 48 uren drie van jouw energiebronnen net wat 
actiever op te zoeken en te stimuleren. Wedden dat je stress ver-
mindert en je net wat meer mentale veerkracht ervaart?
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Geen oog  
voor kleine bee(s)tjes

LOUISE VET
Directeur Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW);  

hoogleraar ecologie; lid KNAW

Daar verdwijnt weer een stuk grond onder het asfalt, op een be-
drijventerrein of parkeerplaats. Tegels en potdichte schuttingen 
worden aangerukt voor de achtertuin. Platte zwarte daken in 
plaats van groene bloeiende met een laagje aarde. Daar kan ik 
dus kwaad om worden. Geen oog voor dat kleine, kruipende, krioe-
lende en juist heel belangrijke leven vlak om ons heen. We kijken 
natuurseries op tv, boeken een safari op zoek naar de big five of 
vergapen ons aan exotische soorten in de dierentuin. Maar geen 
idee wat er in onze eigen achtertuin leeft.

‘Ik ben niet boos, ik ben verdrietig,’ zei mijn moeder als mijn nog 
niet volledig ontwikkelde puberale brein weer eens had geleid tot 
een of andere dwaze dwarse daad. ‘Je kon het niet weten.’ Mooie 
tolerante manier om foute zaken gewoon te accepteren… Willens 
en eigenlijk ook wel wetens je kont tegen de krib gooien wordt mis-
schien getolereerd van pubers. Maar ik kan me erg kwaad maken 
om volwassenen die kennis negeren en puur egoïstische keuzes 
maken ten koste van andere mensen, dieren en het milieu. Maar 
heeft het zin, die boosheid? Klopt het wel, dat willens en wetens? 
Heeft de gemiddelde mens eigenlijk wel voldoende kennis van de 
negatieve gevolgen van zijn alledaagse keuzes? Neem nou bijvoor-
beeld de alarmerende afname van biodiversiteit in Nederland. 
Voornamelijk door onze landbouw maar ook door ieder van ons. 
Huh? Willens en wetens?

We zijn nu eenmaal door de evolutie ‘geselecteerd’ om zaken 
met het blote oog waar te nemen en sensorisch ingesteld op een 
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bepaald formaat. Niet te klein, want dan is het niet te overzien 
of word je maar afgeleid door details. Geen formaat molecuul of 
atoom, geen bacterie, laat staan virus. Meer formaat aaibaar of 
angstaanjagend beest, want daar kon je wat mee. Probeer maar 
eens weg te rennen voor een virus. Zou erg handig zijn geweest 
trouwens. De meeste biodiversiteit gaat aan ons blote oog voorbij. 
Te klein of te onopvallend. Zit op en in de bodem. Maar toch abso-
luut te belangrijk om te negeren. Of, met de kennis van nu, wil-
lens en wetens te vernietigen! Al dat kleine leven is gezamenlijk 
namelijk heel effectief en volslagen onmisbaar voor onze aardse 
rijkdommen: vruchtbare bodem voor voldoende voedsel en grond-
stoffen voor zo ongeveer alles, schoon water en een leefbare pla-
neet.

Dat is wetens. Nu willens. Want gaan we er dan goed mee om? 
Nee. Dat moet en kan anders, dacht ik als ecoloog. Gewoon laten 
zien dat – en hoe – het anders en beter kan. Want dat laatste is 
natuurlijk het meest effectief. Boos genereert negatieve energie bij 
de zender en veel weerstand bij de ontvanger. Zonde! Terwijl goed 
voorbeeld goed doet volgen.

Tijd om met ons ecologische weten iedereen te verleiden tot 
willen. Waarom geen biodiversiteit bevorderende maatregelen, 
zoals groene wallen, hagen en sloten in plaats van hekken, een 
bloeiende binnentuin, groenblauwe daken, bijenhotels, een vleer-
muiskelder en meer. En aandacht voor de small ten (in plaats van 
de big five), zoals op Bodemdierendag. Een landelijke actie waar 
groot en klein aan mee kan doen, speuren naar het kleine leven in 
je eigen achtertuin. Met een mooie zoekkaart van tien algemene 
groepen bodemdieren, die je zelf kunt herkennen als je de moeite 
neemt om kennis te maken. En intrigerende weetjes, zoals dat we 
300 miljoen jaar geleden duizendpoten hadden van 2,5 meter! De 
dinosaurussen van de bodem. Een groot succes. Heel veel mensen 
– en zeker ook kinderen – bleken toch wel verder te durven kijken 
dan hun eerste afkeer van ‘kruipende griezels’. En die ‘onbekende 
buren’ in hun achtertuin bleken ook nog eens heel nuttig. De uit-
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slag kwam zelfs op het journaal. Pissebedden werden het meest 
geteld en stonden dus op nummer één.

Een natuurlijkere tuin en woon-, werk- en schoolomgeving: wie 
zou dat nu niet willen? Weg met al die verharding en welkom le-
vende bodem, die in de stad ook nog eens overvloedig regenwa-
ter vasthoudt en zo onze riolen ontziet. Het is slechts een klein 
voorbeeld van hoe we bewuster en positiever om kunnen gaan 
met onze omgeving en daarmee zelf bij kunnen dragen aan het 
leefbaar houden van onze planeet. Hetzelfde geldt natuurlijk voor 
allerlei keuzes die we dagelijks maken, zoals wat we eten, of en 
hoe we ons afval scheiden, waar we ons geld aan besteden. Vanuit 
het standpunt: alle kleine beetjes helpen. Kleine beetjes hebben 
samen grote gevolgen. Pardon, kleine beestjes, weten we nu na-
tuurlijk.

Waar verzet jij je tegen.indd   112 17-08-16   11:04



113

Een hond
JEROEN SMIT

Journalist; schrijver

Joelend sprinten mijn kinderen erop af. ‘Mag ik hem aaien? Mag 
ik hem aaien?’ Het pupje stuitert alle kanten op. En piept als een 
van de ‘O, ah, wat is-ie lief ’-roepende kinderen op een pootje gaat 
staan.

Mijn oudste zoon kijkt me verwijtend aan: ‘Zie je nou wel, zij 
hebben ook een hond. Ze wonen ook in de stad, ze hebben ook drie 
kinderen, en toch hebben ze een hond. Waarom doe jij nou nog 
steeds zo moeilijk?’

Schuldbewust staan ze erbij te lachen: de ouders die het ver-
zet hebben opgegeven. En voor de zoveelste keer voer ik eenzelfde 
gesprekje. ‘Nou, je wordt bedankt. Het wordt er voor mij niet mak-
kelijker op nu jullie ook voor de bijl zijn gegaan.’

De nieuwe hondenliefhebber schudt dan meewarig het hoofd: 
‘Ach ja, je weet hoe die dingen gaan. Ik wilde het ook echt niet. 
Maar de kinderen vonden op internet foto’s van een nestje, het 
was in de buurt, ze wilden alleen maar even gaan kijken, beloof-
den verder niet te zeuren. En toen zagen we dit frummeltje, deze 
Sprinter. En mijn vrouw, nou ja, ach, kijk nou toch eens.’

Om vervolgens de blik af te wenden, wat meewarig in de verte 
te staren en er met een zucht op samenzweerderige fluistertoon op 
te laten volgen: ‘Doe het niet, begin er niet aan. Het is ontzettend 
veel werk. Je hebt er echt een kind bij. Een klein kind dat altijd 
een klein kind zal blijven. We werken allebei, hebben nog geen 
idee hoe we het beestje de komende vijftien jaar vier keer per dag 
haar behoeften kunnen laten doen. We hebben nu al ruzie over de 
vakantie. Mijn ouders hebben laten weten eventueel een weekje 
op te willen passen. Maar wel geëist dat de hond tegen die tijd 
goed moet zijn opgevoed.’
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Een dikke twee jaar ben ik in dit steeds heftiger wordende ge-
vecht gewikkeld. Er gaat inmiddels geen week meer voorbij of ik 
moet even de loopgraven in. Als ik dan het woordje ‘uitlaten’ laat 
vallen worden mij van drie kanten duizelingwekkende beloftes ge-
daan. Het arme beest zal nauwelijks thuis zijn als die allemaal 
ten uitvoer zouden worden gebracht. Nee, papa en mama zullen 
er geen omkijken naar hebben. Uitlaten, borstelen, eten geven, op-
ruimen et cetera.

Ik wil ze graag geloven, vertrouwen hebben, maar dat lukt hier 
niet. Ik weet dat de bulk van die zorg op onze schouders komt. Ter 
verdediging wijs ik dan naar onze tuin: en die dan? Achterin staat 
het hok (het tweede dat ik vorig jaar in elkaar heb getimmerd) van 
onze twee konijnen: Flappie en Hotdog. Ik dacht dat ze een oplos-
sing waren voor al die aai-knuffelbehoeften en eerlijk is eerlijk, ik 
dacht ook: die hoeven we in ieder geval niet uit te laten.

Drie hele dagen was het feest in de zomer van 2014; sindsdien 
kijken de kinderen er niet meer naar om. Mijn vrouw maakt iedere 
week het hok schoon. Dat moet ook, de beesten vreten bergen en 
knagen ook nog eens driftig aan hun hok. Eens in de zoveel tijd 
ontsnappen ze en vreten ze de tuin kaal.

De kinderen kennen mijn verhaal en reageren in koor: konij-
nen zijn saai, die luisteren niet, je kunt ze niets leren, ze komen 
niet naar je toe. Je kunt ze nauwelijks aaien. Dat was gewoon een 
vergissing, pap. Doe niet zo flauw.

Gelukkig hebben we Wolfje, roep ik dan. Jaren geleden heb-
ben onze overburen hun verzet opgegeven. Ze zijn een fase verder, 
weigeren hun reislust door hun hond in te perken. En dus logeerde 
Wolfje de afgelopen jaren steeds zo’n zes weken bij ons. Tot voor 
kort dacht ik met deze ‘leenhond’ het probleem uit de wereld te 
hebben geholpen. Maar Wolfje verergert mijn probleem. Die lo-
geerpartijen wakkeren de honger naar meer en ‘een eigen hond’ 
alleen maar aan.

Een paar weken geleden zag mijn oudste zoon in een fotoboek 
(‘Pap, wat is dit!?’ ‘Vroeger drukte je foto’s af en die plakte je in een 
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boek, daarom heet het ook een fotoboek’) dat wij thuis ook altijd 
honden hadden. Of ik daar dan helemaal niet van heb gehouden, 
wilde hij weten.

Ik moest even slikken. Natuurlijk hield ik van Ollie. De altijd 
vrolijke Ollie, een bearded collie. Ollie was altijd blij als ik thuis-
kwam. Ruzie met mijn ouders, een verkering die uit ging: Ollie 
kwam mij troosten, zorgde voor me. Ooit las ik in een typisch Brits 
verhaal dat het op de grens van immoreel is jongens op te voeden 
zonder een hond binnen handbereik. Het had er ook mee te ma-
ken dat mannen en honden elkaar beter begrijpen dan mannen 
en vrouwen. Twee keer had ik verkering met een meisje dat drie 
zusjes had, beide vaders wisten zich permanent omringd door vijf 
vrouwen, en dus hadden ze een hond. Die was hun redding, trouwe 
maat in dat vrouwengeweld. ‘Kom Floris, wij nemen een borrel’, 
‘Kom Max, wij gaan de krant lezen’. Een trouwe maat, een warm-
bloedig wezen dat je altijd begrijpt. Met jou meedoet.

De Amerikaanse (Harvard) filosofe Christine Korsgaard is er-
van overtuigd dat je alleen maar verstandig over een mensenleven 
na kunt denken als je omringd wordt door de waarheid van dieren. 
Het helpt ook niet dat mijn vrouw inmiddels om is.

Gisteravond stelde ik de kinderen spontaan voor dat als zij het 
komende halfjaar iedere week het konijnenhok schoonmaken, we 
dan klaar zijn voor een hond.

Waar verzet jij je tegen.indd   115 17-08-16   11:04



116

DNA-fobie
TERRY VRIJENHOEK

Geneticus; DNA-futurist

‘Ik schrik er wel een beetje van, hoor.’ Mijn vader kijkt me wat 
beduusd aan. Het televisiedebat over de toekomst van genetica 
is net afgelopen. Hij zat in het publiek; ik was een van de deel-
nemers. Hij bewondert mijn passie, maar vindt mijn voorstel om 
hele DNA-profielen online te zetten wat radicaal. Daar komen 
toch problemen van? En dan doelt hij niet alleen op de gevaren 
voor degenen die zich blootgeven; hij vreest ook maatschappelijke 
verschuivingen naar designerbaby’s, algehele hypochondrie en 
geweigerde verzekeringen. De angst is hardnekkig en werkt ver-
lammend – niet alleen bij bezorgde burgers als mijn vader, ook 
wetenschappers en artsen gebruiken de angst als een excuus om 
te stoppen met nadenken. Ik leg het daarom nog een keer uit, voor 
mijn vader en alle andere doemdenkers.

Pa, je DNA is geen horoscoop of glazen bol, maar een gebruiks-
aanwijzing. Momenteel hebben we eigenlijk alleen de tabel ‘proble-
men oplossen’ in handen – het is bekend dat sommige exemplaren 
uit de homosapiensserie storingen vertonen als gevolg van borst-
kanker, huntington of een verstandelijke beperking. De nadruk 
heeft tot nu toe op de storingen in het DNA gelegen, en daarop 
is de angst gestoeld. Terwijl de rest van de gebruiksaanwijzing 
veel belangrijker is, want die beschrijft hoe je het DNA-apparaat 
het best kunt gebruiken, en welke luxe opties het heeft. Alleen is 
die handleiding grotendeels nog niet voorhanden. Wetenschappers 
werken hard aan die handleiding, en farmaceuten en verzeke-
ringsmaatschappijen denken na over het gebruiken van die opties.

Zelfs dat is niet eng. Natuurlijk, ze zijn misschien soms wat 
boevig, die verzekeraars, en ze grijpen alles aan om zich in te dek-
ken tegen mogelijke risico’s. En natuurlijk maken ze graag winst, 
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en hopen ze dat je uiteindelijk minder zorg nodig hebt dan ver-
wacht. Maar dat hoop jij zelf toch ook? Ik in ieder geval wel. En als 
jouw en mijn (genetische) data bijdragen aan een betere inschat-
ting van onze zorgbehoefte, is dat volgens mij geen probleem. Het 
probleem zit hem in het gebrek aan zicht op het gebruik van onze 
data, en op welk deel in het kader van verlaging van de zorgkosten 
wordt gebruikt, en welk deel voor het vullen van de verzekeraar-
sportemonnee. Dat probleem moeten we dan oplossen, niet het ge-
bruik van onze data an sich.

Zo had mijn vader het nog niet eerder bekeken. En toch is hij 
niet overtuigd. Want hoe zit het dan met zijn privacy? Vroeg of laat 
komt dat genetisch profiel namelijk ergens in een database, en dus 
kan iedereen – legaal of illegaal – met zijn data aan de haal. Pre-
cies! En is dat nou net het verschil tussen privacy in de twintigste 
en die in de eenentwintigste eeuw. De nieuwe vorm van privacy 
zorgt ervoor dat mijn huisarts, mijn apotheker, maar ook mijn fit-
nessinstructeur en de Nederlandse Zorgautoriteit eenvoudig toe-
gang hebben tot mijn genetisch profiel. Allemaal kunnen ze mijn 
data gebruiken om mij te profileren, adviseren of onderzoeken. Ze 
kunnen zelfs mijn data verkopen, als ze dat nodig achten. Maar 
ik moet kunnen controleren – tot ver in de stafkamer en achter 
de bewakingscamera’s – welke conclusies de organisaties trekken 
over mij. En ik moet onterechte conclusies snel en eenvoudig kun-
nen aantonen, weerleggen en corrigeren. Bedrijven en overheden 
kunnen zich dus niet langer verschuilen achter bedrijfs- of staats-
geheim; ze moeten – als ik daarom vraag – inzage geven in hun 
gebruik van mijn data.

De twijfel slaat toe. Mijn vader komt nog met een designer-
baby, maar hij begrijpt inmiddels dat mijn verzet tegen de angst 
sterker is dan zijn verzet tegen vernieuwing. En dus zet ik door. 
Technologisch is het ontwerpen van een baby niet zo heel moei-
lijk. Of tenminste, over een tijdje niet meer. Veel moeilijker is het 
om keuzes te maken over het gewenste resultaat, te bepalen wie 
die keuzes eigenlijk mag maken en wat daarvan de consequenties 
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zijn. Dat vergt moed en een blik die ruimer is dan de eigen ik. Om 
de juiste beslissingen te kunnen maken, moet iedereen een afwe-
ging maken tussen zijn eigen belang en dat van de maatschappij 
als geheel. Op die manier leiden designerbaby’s misschien wel tot 
meer in plaats van minder solidariteit. En wat willen we daarvan: 
meer of minder?

Mijn pleidooi nadert zijn einde. Ik noem nog enkele andere 
doembeeldgevoelige geneticakwesties die met enig nadenken best 
behapbaar zijn, waaronder hoogtechnologisch draagmoederschap 
voor homo’s met een kinderwens, genetische check-ups voor top-
sporters, en DNA-apps die je helpen bij het management van je 
eigen gezondheid. Dergelijke ontwikkelingen zijn niet zo eng als 
ze op het eerste gezicht lijken; ze vereisen alleen wat denkwerk en 
uitwerking.

Echt waar pa, je hoeft niet bang te zijn. Verzet je verzet, en ge-
bruik het om verder te kijken, niet om te stoppen met nadenken.
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Het taboe rond 
hersenziekten

DICK SWAAB
Hoogleraar neurobiologie, Universiteit van Amsterdam & Zhejiang University, 

Hangzhou (China); voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor 

Hersenonderzoek; publicist en auteur van Wij zijn ons brein

Hersenziekten geven, in tegenstelling tot een gebroken been of 
een hartinfarct, patiënten en familieleden een stigma, alsof nog 
steeds meespeelt dat krankzinnigheid een straf van God zou zijn 
voor zondaars en ze door de duivel bezeten zijn. Natuurlijk zijn 
we bang voor ziekten die onze persoonlijkheid aantasten. Maar 
dat maakt een stigma nog niet acceptabel. Bovendien zijn taboes 
rond hersenziekten gevaarlijk. In Nederland heeft 16 procent van 
de volwassenen ooit in zijn leven een depressie gehad. Dat percen-
tage is vergelijkbaar met de meeste andere westerse landen. In 
China, waar ik ook werk, laten de officiële cijfers zien dat slechts 
5 procent van de mensen ooit een depressie heeft gehad. Dat komt 
niet doordat Chinezen zoveel gezonder zijn dan wij, maar door-
dat mensen met een depressie niet naar een psychiater durven 
gaan, vanwege het stigma dat op hen en de hele familie zou druk-
ken. Doordat ze niet behandeld worden zijn de zelfmoordcijfers in 
China driemaal zo hoog als in het Westen. Een kind met leer- en 
gedragsstoornissen door een kinderpsychiater laten onderzoeken 
is helemaal taboe. Hyperactieve kinderen worden zonder resultaat 
behandeld met traditionele Chinese geneeskunde. De moeders van 
deze kinderen op een lagere school waren wanhopig, maar naar 
een kinderpsychiater gingen ze niet.

Gelukkig is het taboe op hersenziekten in het Westen niet zo 
sterk meer als in China, maar het is wel degelijk ook in onze maat-
schappij nog aanwezig. Professor Iris Sommer heeft samen met de 
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Hersenstichting Nederland het boek Haperende hersenen (2015) 
geschreven, dat negen verschillende psychiatrische hersenziekten 
(zoals schizofrenie, manische depressiviteit en een dwangstoornis) 
en neurologische hersenziekten (zoals de ziekte van Parkinson, 
alzheimer en multiple sclerose) bespreekt. Ik vond het veelzeg-
gend hierin te lezen dat de patiënten met een neurologisch ziekte-
beeld hun ziektegeschiedenis onder hun eigen naam gepubliceerd 
wilden zien en dat de psychiatrische patiënten voor een pseudo-
niem kozen. De neurologische patiënten hadden met hun netwerk 
over hun ziekte gesproken, de psychiatrische patiënten hadden 
voornamelijk gezwegen over hun aandoening. Het taboe op psy-
chiatrische ziekten is dus nog steeds aanwezig in Nederland!

Er zijn ook goede gronden om je psychiatrische problemen te 
verzwijgen. Je wordt vaker gepasseerd voor een promotie of een 
baan. Het sollicitatiegesprek is zeker niet het juiste moment om 
erover te vertellen. Anderzijds kan het verzwijgen van het pro-
bleem veel extra stress tijdens het werk veroorzaken en problemen 
opleveren wanneer je een oplossing moet vinden als het opeens 
minder goed gaat.

Neurologische patiënten komen echter ook in Nederland nog 
regelmatig in de knel door onbegrip en onwetendheid. Amyotrofi-
sche laterale sclerose (als) is een hersenziekte waardoor spieren 
verlamd raken. Een ALS-patiënt in een rolstoel op een terras aan 
de kust, wiens vrouw even was gaan zwemmen, werd bijvoorbeeld 
te verstaan gegeven dat het niet de bedoeling was om op het terras 
te staan zonder iets te bestellen. Sommige personeelsleden wisten 
niet dat daar toestemming voor was gegeven, en de als-patiënt 
kon dat niet duidelijk maken, omdat hij niet meer kon praten. Hij 
kon wel communiceren met zijn iPad, maar het personeel vond 
het eng om met een duidelijk invalide man te communiceren. Een 
andere als-patiënt werd op straat aangehouden, omdat hij stom-
dronken zou zijn. Hij kon moeilijk lopen en sprak met dubbele 
tong.

Het is mijn vaste overtuiging dat het enige effectieve wapen 
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tegen deze stigma’s, taboes en vormen van onbegrip en onwetend-
heid betreffende hersenziekten eruit bestaat bij het algemeen pu-
bliek de belangstelling te wekken voor de fantastische machine die 
ons brein is, waardoor we mens zijn en van het leven en de cultuur 
kunnen genieten. Vervolgens moeten we ook uitleggen dat deze 
complexe machine vanaf de conceptie kwetsbaarheden heeft, waar 
niemand de ‘schuld’ van mag krijgen, maar die tot problemen in 
het functioneren van het brein kunnen leiden in de vorm van een 
geestelijke achterstand of psychiatrische en neurologische ziek-
ten. In feite, als je iets van de ongelofelijk ingewikkelde molecu-
laire mechanismen van hersenontwikkeling weet, ben je verbaasd 
dat het zo vaak nog redelijk goed gaat!

De complexiteit van de hersenen is enorm, en het is daarom 
lastig effectieve behandelingen voor hersenziekten te ontwikke-
len. Maar we moeten dat met al onze inzet blijven proberen. Het 
is immers de enige weg die hoop geeft op een betere situatie voor 
volgende generaties. Intussen moeten we ook proberen het taboe 
rond hersenziekten te doorbreken. Er is niets mysterieus of engs 
aan hersenziekten wat een stigma of een uitstoting van de patiënt 
acceptabel zou maken. De hoop is dat hersenonderzoekers steeds 
meer een bijdrage gaan leveren aan de zo noodzakelijke destig-
matisering van hersenziekten en het slechten van het taboe door 
bij het algemeen publiek begrip en interesse, verwondering en be-
wondering voor ons brein te genereren.
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‘Want niets is een vaderland zonder verleden,’ schreef de Poolse 
dichter Czesław Miłosz. ‘Een woord dat halverwege zijn klank 
verliest, een wankele muur, die een vlam vernietigt, een echo van 
dierlijke ontroering.’ Ik verzet me tegen het vergeten, ik verzet 
me tegen mensen die het verleden vergeten. Ik verzet me tegen 
vrouwen die de hulp van chirurgen inroepen om het verleden uit 
hun gezicht te laten verdwijnen, ik verzet me tegen mannen die 
in de sportschool op zoek zijn naar hun eeuwige jeugd. Ik verzet 
me tegen projectontwikkelaars en ambtenaren die de geschiede-
nis voorgoed wegwissen uit het landschap, die weilanden en ri-
viergezichten volbouwen met industrieterreinen en Vinex-wijken. 
Ik verzet me tegen mensen die het verleden van Europa zijn ver-
geten. Dat de rivier de Dnjestr ooit door Europa stroomde, langs 
landgoederen van edellieden met namen als Lanckoroński en Tar-
nowski, die schilderijen van Rembrandt, Cuyp en Teniers in hun 
collecties bewaarden.

‘Toen het er eindelijk toe kwam, dat ik de schatten van oud-
hollandsche kunst in St. Petersburg zou gaan genieten, had ik niet 
gedacht, onderweg zóóveel schoons, zooveel geheel onbekends te 
zullen zien,’ schreef Mauritshuis-directeur Abraham Bredius in 
1897 (!) na zijn bezoek aan Polen en Galicië. ‘Het was een heel 
eind,’ meldde hij. ‘En die kleine zijlijntjes van de Galicische spoor-
wegen – dat gaat zoo langzaam, dat men er op een drafje naast 
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kon lopen. Maar wij kwamen er toch.’ En zo krijgt hij Rembrandts 
beroemde Poolse ruiter te zien, een schilderij dat in 1910, een paar 
jaar voordat het oostfront de landgoederen van de Galicische adel 
zou platwalsen, werd verkocht aan de New Yorkse staalmagnaat 
Henry Frick en nu in de Frick Collection aan Fifth Avenue hangt.

Bredius zette zijn reis voort, naar prins Lubomirski in Lem-
berg, destijds de hoofdstad van kroonland Galicië, de stad die later 
Pools werd en Lwów heette, daarna als Lvov deel uitmaakte van 
de Sovjet-Unie, en nu als Lviv een van de belangrijkste steden 
van Oekraïne is. Daar zag hij ‘ettelijke fraaie portretten en an-
dere stukken’. Nadat hij de schilderijen had beschreven in een van 
zijn talloze notitieboekjes trok hij verder, van het ene landgoed 
naar het volgende kasteel (‘binnen getreeden meent men te droo-
men’), bewoond door graven en gravinnen die minstens vier talen 
spraken en winterverblijven hadden in Wenen en Parijs. De Eerste 
Wereldoorlog, de Russische Revolutie, de Tweede Wereldoorlog en 
vervolgens het Sovjetcommunisme maakten voorgoed een einde 
aan deze wereld. Het IJzeren Gordijn gaf de genadeklap: dit deel 
van Europa werd decennialang uit ons geheugen gewist. Hoe moei-
lijk blijkt het om het weer een plaats binnen Europa te gunnen.

Ik verzet me tegen mensen die het verleden van Europa zijn 
vergeten. Ik verzet me tegen het woord dat halverwege zijn klank 
verliest. ‘De hoogmoed verliet ons,’ schreef Miłosz. ‘De hoogmoed 
verliet ons en we brachten een nederige hulde aan de mensen van 
vroeger, en ons huis zou voortaan in de geschiedenis staan.’
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Wie dezer dagen aankomt op Schiphol, kan het niet missen. Vlak 
voor de bagagehal heet ING, ‘Proud partner of Rijksmuseum’, 
de reiziger met een enorme lichtbak welkom. ‘Rembrandt, here I 
come,’ luidt het in gigantische letters, geflankeerd door delen van 
een uitgelichte Nachtwacht.

De reductie van de Nederlandse geschiedenis tot Holland in 
de Gouden Eeuw, tot Amsterdam, tot de grachtengordel, tot de 
regentenelite die erin woonde, tot de kunst die er aan de muren 
hing, zien we niet alleen terug in reisgidsen met titels als Am-
sterdam and Holland. De Gouden Eeuw is een zogenaamd ‘sterk 
merk’ waarvan steden en musea zich bedienen voor citymarke-
ting en hoge bezoekersaantallen. De Gouden Eeuw behoeft geen 
rechtvaardiging. Een veelzeggend voorbeeld is het relatieve ge-
mak waarmee de Nederlandse regering, die eerder grootscheepse 
bezuinigingen doorvoerde in de culturele sector, bijsprong met mil-
joenen euro’s voor de aanschaf van twee Rembrandts (samen met 
Frankrijk). Zo maken ook politici, van rechts en links, goede sier 
met de Gouden Eeuw.

Het is de vanzelfsprekendheid van de Gouden Eeuw waarte-
gen ik me verzet. Niet omdat ik geen waardering op kan bren-
gen voor de verworvenheden uit die tijd, waaronder de sublieme 
werken van Rembrandt, maar omdat de sterke focus daarop een 
eenzijdig, elitair beeld van de Nederlandse geschiedenis oplevert. 
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Er is zoveel meer dan de grachtengordel.
Historici besteden al geruime tijd aandacht aan de minder 

glorieuze aspecten van de Gouden Eeuw, bijvoorbeeld aan de 
slavenhandel of aan de proletarisering – toenemende loonafhan-
kelijkheid zonder perspectief op bezit van productiemiddelen of 
kapitaal om zich zelfstandig te kunnen vestigen – van veel immi-
granten die, aangetrokken door werkgelegenheid en het perspec-
tief op een beter bestaan, naar de Nederlandse Republiek trokken. 
Die proletarisering was niet toevallig het sterkst in Amsterdam: 
daar was in vergelijking met de rest van de Republiek het meeste 
werk voor ongeschoolde loonarbeiders en dienstpersoneel. Dat was 
een van de keerzijden van het kosmopolitisme van de handels-
metropool, waar zo ongeveer alles wat de wereld te bieden had te 
koop was. Inmiddels wordt ook erkend dat de grotendeels uit de 
middeleeuwen daterende instellingen, waaronder stadsbesturen, 
de gewestelijke staten en de Staten-Generaal, in het decentrale 
staatsbestel van de Republiek vooral ten gunste werkten van de 
burgerlijke elite. De institutionele vernieuwingen die zich vooral 
op het terrein van economie en financiën voordeden, en waarvan 
de VOC een in het oog springend resultaat was, werkten eveneens 
in het voordeel van deze groep. Niet toevallig vergaarden de aan-
deelhouders van de VOC grote rijkdom en waren juist zij in hoge 
mate verantwoordelijk voor culturele uitingen die karakteristiek 
zijn geworden voor de Gouden Eeuw. Door recent onderzoek is ech-
ter bevestigd dat de koopkracht van de gemiddelde Nederlander in 
de vijftiende eeuw groter was dan in de Gouden Eeuw. Er is zelfs 
gesuggereerd dat de inwoners van het zeventiende-eeuws Dren-
the, waar weinig of niets aan een Gouden Eeuw deed denken, een 
hogere levenskwaliteit hadden dan Hollanders, zeker wanneer de 
demografische druk en daaraan gerelateerde problemen als ziek-
ten en milieuverontreiniging worden ingecalculeerd.

Ook de volkenrechtsgeschiedenis ging gebukt onder het juk 
van de Gouden Eeuw. De in 1648 gesloten Vrede van Westfalen, 
inclusief de Vrede van Münster waarmee de Republiek werd er-
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kend, werd gezien als de geboorteakte van het moderne Europese 
statensysteem en Hugo de Groot als de vader van het moderne vol-
kenrecht. De verbreding van het vakgebied in ruimte en tijd, waar-
mee de buiten-Europese wereld en de eeuwen vóór de zeventiende 
meer aan bod komen, hebben geleid tot een belangrijke relative-
ring van de Westfaalse vrede zodat nu zelfs over een Westfaalse 
mythe wordt gesproken. Hoe belangrijk en invloedrijk de werken 
van Hugo de Groot (1583-1645) ook zijn geweest, hij had belang-
rijke voorgangers als Francisco de Vitoria (1480-1546), Francisco 
Suárez (1548-1617) en Alberico Gentili (1552-1608), al kunnen die 
niet bogen op een spectaculaire ontsnapping in een boekenkist.

Niet alleen de volkenrechtsgeschiedenis, ook de geschiedenis 
van Nederland bevat zoveel meer interessants en relevants dan de 
Gouden Eeuw. Neem bijvoorbeeld de staatkundige geschiedenis: 
de vorming van de Nederlanden onder de Bourgondische herto-
gen in de vijftiende eeuw en de uitbreiding met de noordoostelijke 
provincies onder Karel V zijn net zo relevant voor een goed begrip 
van de ontstaansgeschiedenis van Nederland als de Nederlandse 
Opstand en de scheiding tussen Noord en Zuid die er, onbedoeld, 
op volgde. Dat geldt ook voor de Frans-Bataafse tijd, toen Amster-
dam de hoofdstad van het land werd. Helaas vergat de stad dat 
tweehonderd jaar later te vieren.

De verbreding van het blikveld tot buiten de Gouden Eeuw en 
de grachtengordel nodigt uit tot heroverwegen, problematiseren 
én actualiseren van de Nederlandse geschiedenis. Misschien le-
vert de niet te vermijden lichtbak op Schiphol onbedoeld wel een 
bijdrage aan deze uitnodiging. De omarming door ING en Rijks-
museum – een door de overheid geredde grootbank en een verzelf-
standigd nationaal museum – van Neerlands beroemdste schilder 
doet mij in elk geval sterk denken aan de innige verbondenheid 
tussen haute finance, politiek en kunst, die zo kenmerkend is voor 
de Gouden Eeuw en de grachtengordel. De Gouden Eeuw als uit-
gangspunt en maatstaf voor de Nederlandse geschiedenis vraagt 
om kritische reflectie.
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Cultureel erfgoed maakt ons bewust van onze cultuur en geschie-
denis. Het is daarom belangrijk dat het behouden blijft. Onder cul-
tureel erfgoed vallen bijvoorbeeld (archeologische) monumenten, 
vondsten uit opgravingen, nationaal beschermde cultuurvoorwer-
pen en -verzamelingen, archieven, beschermde stads- en dorpsge-
zichten en tradities. Het archeologisch onderwatererfgoed valt er 
ook onder. Als onderwaterarcheoloog zie ik dat dit erfgoed wordt 
bedreigd, ook door de mens en dat maakt me boos. Scheepswrak-
ken zijn tijdscapsules die een schat aan tastbare informatie bevat-
ten over wie we waren, maar ook over wie we zijn. Immers, zonder 
kennis van het verleden is er geen begrip van het heden en al 
helemaal geen idee van waar we in de toekomst naartoe gaan.

De geschiedenis van Nederland ligt op de bodem van de zee-
en, weggezonken en met sediment bedekt, want Nederland is een 
maritieme natie. Onze gezamenlijke identiteit is gevormd door de 
eeuwige strijd tegen het water, maar ook door de rijkdom en cul-
turele diversiteit die ontstaan is door het gebruik van water als 
transportmiddel en verbindend element. Beeldbepalend zijn dij-
ken, polders, steden die gericht zijn op het water en een sterke, 
commerciële maritieme sector die bestaat uit onder andere han-
del, visserij en baggerwerkzaamheden. Dit gemaakte landschap 
met zijn vele tastbare herinneringen houdt het maritieme beeld 
en de relatie die wij allen met het water hebben in stand. Het her-
innert ons aan wie we individueel én wie we samen zijn.

Waardoor wordt het onderwatererfgoed bedreigd? In de eerste 
plaats is er de natuurlijke erosie door stromingen en de paalworm 
die het hout van de wrakken opeet. Daarnaast is er de menselijke 
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bedreiging. Scheepswrakken hebben een enorme aantrekkings-
kracht op duikers. Er wordt graag naar gedoken en het is natuur-
lijk geweldig om een goed bewaard en goed zichtbaar wrak met 
eigen ogen te zien. Er zijn ook vaak veel verschillende soorten vis-
sen te vinden. Scheepswrakken trekken echter ook souvenirjagers 
en schatgravers aan. ‘Mooie spulletjes’ worden omhooggehaald en 
meegenomen. De een doet dit ter herinnering aan de duik, de an-
der omdat ‘anders een ander het wel doet’. Er zijn ook duikers die 
zichzelf als redder van het erfgoed zien en er zijn er die er geld aan 
hopen te verdienen. Jaarlijks worden er honderdduizenden duiken 
gemaakt in Nederland, waarvan een groot deel naar wrakken. Als 
alle duikers een stukje meenemen, hoe klein dan ook, dan is er al 
snel niet veel meer over van het onderwatererfgoed.

Recente vondsten, zoals de middeleeuwse kogge uit de IJssel in 
Kampen en de zeventiende-eeuwse kleding uit een schip bij Texel, 
laten zien hoe uniek het onderwaterarchief is. Het is geweldig voor 
iedereen die lering wil trekken uit het verleden. Met dat archief 
moeten we verantwoord omgaan: door het te beschermen behou-
den we het voor de toekomst en door het te onderzoeken leren we 
nu van het verleden. En nu komt het belangrijkste: voor het on-
derzoek dat we doen hebben we niets aan afzonderlijke vondsten 
of stukken hout. Wat we nodig hebben is een completer beeld. Hoe 
ligt het wrak op de bodem, wat is er waar gevonden en is de om-
geving van het wrak ook onderzocht? Graan met onkruid uit een 
zestiende-eeuws wrak kan ons iets vertellen over de belangrijkste 
handel die Nederland ooit heeft gehad: de moedernegotie. Kak-
kerlakken, hoofdluizen en mensenvlooien verhalen over de per-
soonlijke hygiëne, de locatie van de vondsten vertelt iets over de 
hiërarchische indeling aan boord en de scheepswrakken zelf ver-
halen over de technologische ontwikkelingen door de tijd heen. In 
combinatie met de omgeving vertelt het wrak over de gevaren op 
zee en het belang van een locatie, regio of land in een economisch 
netwerk. Objecten en sporen vormen de puzzelstukjes van een gro-
tere afbeelding: het verhaal van ons individuele en gezamenlijke 
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verleden. Die puzzelstukjes verzamelen we door gebruik te maken 
van archeologische technieken. Let wel: dat is wat anders dan sou-
venirjagen!

Van de manier waarop we tot nu toe met dit erfgoed zijn om-
gegaan moeten we trouwens ook leren. Niet alles hoeft bewaard 
te worden, maar we moeten wel de keuze kunnen maken welke 
vindplaatsen worden onderzocht of beschermd. De keuzes moeten 
we gezamenlijk maken, want dat verleden is van ons allen. Ik pro-
beer met het uitdragen van dit verhaal iedereen ervan te over-
tuigen dat wij samen dus ook een verantwoordelijkheid hebben. 
Cultureel erfgoed is van wezenlijke invloed op de kwaliteit van 
leven. Overheden – van gemeente tot Rijk – moeten zorgen voor 
bescherming, maar ook de mogelijkheid tot participatie openhou-
den. Duikers moeten de gelegenheid hebben om samen te werken 
met overheden en met elkaar. Met een verbod op het duiken op 
wrakken zouden we verder van huis zijn. Er moet ruimte zijn om 
te participeren en te genieten voor wie dat wil. De balans vinden 
we door samen de verantwoordelijkheid te nemen en elkaar te res-
pecteren. Want weg is voor altijd weg en uiteindelijk kan dat wel-
eens veel meer zijn dan alleen de ‘spulletjes’, namelijk de binding 
tussen mensen en daarmee een versterking van onze identiteit. 
Een fijnere leefomgeving, willen we dat niet allemaal? Maak de 
wereld mooier en geef hem inhoud!
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Het duurde even voordat ik erachter kwam dat de Randstad een 
mooi, maar kostbaar sprookje is. Het verzet ertegen kwam direct 
daarna. De wezenloze discussie over het Groene Hart eind jaren 
negentig van de twintigste eeuw was voldoende om me te doen be-
seffen dat het verhaal van de Randstad opvallende gelijkenissen 
vertoont met ‘De nieuwe kleren van de keizer’ van Hans Christian 
Andersen. Ook in het geval van de Randstad en het Groene Hart 
had de keizer namelijk helemaal geen kleren aan.

Het ruimtelijke concept van de Randstad – voorgesteld als een 
hoefijzervormige reeks van steden en stadjes rond een groot, open 
middengebied – dateert van eind jaren vijftig, maar heeft nooit in 
werkelijkheid bestaan en was zelfs op kaarten nimmer te trace-
ren. Toch verschenen er midden jaren zestig buitenlandse publica-
ties over deze zogenaamde ‘Greenheart Metropolis’ en ‘Randstad 
Conurbation’ die onze voorvaderen verblindden en met intense 
trots vervulden. Volgens de jonge Britse geograaf Peter Hall was 
de Randstad zelfs toegetreden tot het rijtje van zeven ‘wereldste-
den’. Wie had dat ooit gedacht? Voor de jonge discipline van de 
planologie was dit een regelrechte opsteker.

Voor niemand kan het echter een geheim zijn geweest dat de 
Randstad fictie was. Maar je dorst het sindsdien gewoon niet meer 
toe te geven, want dan zou je voor je ambt niet deugen en je zou 
waarschijnlijk onvergeeflijk dom gevonden worden. Iedereen bleef 
de keizer dus roemen om zijn kostbare gewaden en iedereen leek 
erop gebrand om te zien hoe slecht of dom zijn buurman was. Vak-
genoten noemen dat een planningsdoctrine.

De inliggende steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 
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Utrecht, dorsten al helemaal niet in de spiegel te kijken. En er wa-
ren ministers die het Groene Hart verkochten als Central Park en 
de Randstad voorstelden als New York, net zoals er nu ministers 
zijn die aan ons burgers Nederland als één grote stad proberen te 
slijten. Allemaal onzin natuurlijk.

Ik weet het nog goed. Als topambtenaar uit een van de grote ste-
den zat ik in de stuurgroep Randstad 2040. In de vergaderingen op 
het Haagse departement deed de keizer zijn kleren uit en reikten 
de ontwerpers hem kledingstukken aan die ze gemaakt zouden 
hebben: koeien in de wei, grutto’s in de lucht, magneetzweefbanen 
in de polder, een Randstadrail tot aan Roelofarendsveen, en verder 
heel veel asfalt en beton. We moesten vervolgens allemaal beves-
tigen dat de Randstad werkelijk schitterend zou worden en dat 
het Groene Hart zou worden behouden. Ja, zeiden alle hovelingen. 
Maar we zagen niets, want er was helemaal niets. De kamerheren 
deden echter net alsof ze de sleep opnamen en tastten met hun 
handen over de vloer, ze durfden niets te laten merken. De zoveel-
ste publicatie over de Randstad werd voorbereid. Deze nieuwste 
zou nog mooier worden dan alle voorgaande.

Het was tegen het eind van het roemloze beleidstraject dat 
mijn verzet openlijk werd. Ik voelde me net een klein kind dat de 
anderen toeriep: ‘Maar hij heeft niets aan!’ Wat waren ze daarna 
boos! Het is nooit meer goed gekomen. Toch blijft de keizer, net als 
in het sprookje van Andersen, nog altijd doen alsof hij de mooiste 
kleren aanheeft. Maar het volk weet beter en de keizer zelf beseft 
het ook. Hij durft zijn paleis niet meer uit.

Dat was in 2008. Sindsdien blijf ik me tegen het hele idee ver-
zetten, want wie de naaktheid eenmaal heeft gezien, kan alleen 
maar eerlijk zijn en zich verzetten. Niet dat het veel helpt. Want 
er kwam niets voor in de plaats. Het westen van Nederland slibt 
onherroepelijk dicht en de minister smeert asfalt dat het een lieve 
lust is. Echte steden kan en wil dit land nog steeds niet bouwen. 
Het volk zou zich een betere toekomst moeten dromen.
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Ontherinneren  
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Mijn moeder belt op: ‘Is Frans bij jou?’ Frans was mijn vader. ‘Hij 
is al tien jaar dood,’ vertel ik mijn moeder, niet voor de eerste keer 
die week. Mijn moeder is vergeetachtig.

Er is een lelijk Engels woord – disremembering – dat naar het 
Nederlands kan worden vertaald als het net zo lelijke ‘ontherin-
neren’. Ontherinneren is een opzettelijke actie, en iets heel anders 
dan de vergeetachtigheid waardoor mijn bejaarde moeder wordt 
geplaagd. Iedereen vergeet iets: alles onthouden is ondoenlijk en 
nutteloos. Ontherinneren is selectieve vergeetachtigheid.

Een voorbeeld van die selectieve vergeetachtigheid betreft de 
joods-christelijke wortels van de Nederlandse samenleving. Nie-
mand zou voor de Tweede Wereldoorlog hebben gesproken over 
die joods-christelijke wortels. Voor de oorlog komt deze samen-
trekking in geen enkele Nederlandse krant voor. Nadat Frits Bol-
kestein in 1991 aan de joods-christelijke wortels refereerde, bij het 
bespreken van de onverenigbaarheid van westerse en islamitische 
waarden, werd de term op grote schaal door politici en journalis-
ten overgenomen. Tegenstellingen tussen joden en christenen, en 
eeuwenlang antisemitisme waren opeens vergeten. Opvallend is 
dat eenzelfde verschuiving ten aanzien van de islam onmogelijk 
wordt geacht. De uitspraak van minister Ella Vogelaar in 2007, 
dat er in de toekomst wellicht een joods-christelijk-islamitisch re-
ferentiekader zou ontstaan, waarbij de drie geloven van hetzelfde 
boek en dezelfde god elkaar zouden vinden, werd met gehoon ont-
vangen. Veranderingen in de samenleving blijken makkelijk te 
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worden vergeten en zijn moeilijk voorspelbaar en voorstelbaar.
Ontherinneren en selectieve vergeetachtigheid zijn een stra-

tegie. Als iets nieuw is, is het nieuws. Een herhaling van gebeur-
tenissen is geen reden voor verandering van beleid en geen reden 
om zittende politici weg te stemmen. Verkiezingen worden niet 
gewonnen door te zeggen dat wat ‘ons’ nu overkomt vergelijkbaar 
is met wat in het verleden is gebeurd. Er zijn, om bij mijn vak-
gebied te blijven, altijd al migranten naar Nederland gekomen, 
en die migraties hebben in het verleden meermaals tot protesten, 
moeilijkheden en rellen geleid. Met de meeste kleinkinderen van 
de migranten kwam het goed, maar die boodschap is geen stem-
mentrekker.

‘Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd ze te herhalen,’ zei 
George Santayana in 1905. Probleem is: de geschiedenis herhaalt 
zich nooit op precies dezelfde manier en elke historische vergelij-
king gaat mank. Politici, journalisten en wetenschappers die een 
historische vergelijking maken, worden geridiculiseerd door een 
reeks verschillen te benoemen. Natuurlijk zijn er verschillen, maar 
welke verschillen zijn belangrijk? Hoe was een Poolse moeder, die 
haar baby gewikkeld in kussens over de muur van het Warschause 
getto gooide in de hoop haar kind te redden, anders dan de Sy-
rische moeder die haar baby in een zwemvest op een gammele 
boot zet? Waren de Poolse politieagent en zijn vrouw, die Halinka 
Rubinstein aan de andere kant van de muur opvingen andere hel-
den dan de Marokkaans-Italiaanse Nawal Soufi, die talloze Syri-
sche kinderen redde door haar 06-nummer te verspreiden onder 
vluchtelingen en naar aanleiding van hun wanhoopstelefoontjes 
de kustwacht alarmeerde? Natuurlijk, de baby in het kussen was 
joods en die in het zwemvest een moslim, maar de wanhoop van 
de moeders is gelijk. Wat is belangrijker: de overeenkomst of het 
verschil?

Nederland kan niet meer vluchtelingen opvangen, volgens som-
migen, omdat er werkloosheid is, omdat we nog moeten herstellen 
van een recessie, omdat er geen opvangcapaciteit is, of omdat de 
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nieuwkomers zich niet zullen aanpassen aan de Nederlandse cul-
tuur. Nederland moet niet meer vluchtelingen opvangen omdat 
‘we’ al zoveel hebben gedaan en het nu de beurt is aan andere 
landen. Nederland is klein en overbevolkt, en er is geen draag-
vlak voor opvang. Het zijn de argumenten van nu én de argumen-
ten van 1938. De redenaties en argumenten zijn gelijk. Toen het 
congres van Evian – dat een oplossing had moeten zijn voor het 
toenmalige Europese vluchtelingenprobleem – in 1938 mislukte, 
zeiden tijdgenoten dat daarmee het lot van de Duitse Joden was 
bezegeld. Zij voorzagen wel degelijk een vreselijke toekomst, zij 
het niet in de gruwelijke vorm die die uiteindelijk zou krijgen.

Mijn moeder kan zich de oorlog wel herinneren. ‘Ik moet me er 
soms aan herinneren dat de oorlog voorbij is,’ zegt ze. Onze strijd 
moet zich niet richten tegen vergeetachtigheid, want die strijd ver-
liezen we uiteindelijk toch, als we de tijd van leven hebben. Onze 
strijd moet zich richten tegen ontherinneren en ontkennen. De 
strijd tegen discriminatie en racisme begint, en kan alleen gewon-
nen worden door het aanwijzen en erkennen van continuïteiten en 
patronen. In het herinneren zit iets dreigends: het is niet uniek, 
het is niet eenmalig. Ontherinneren is de strategie van de laffen.
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Pillen
ANDRÉ BOORSMA
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Het zal maart 2013 zijn geweest. Ik stond voor Groningen Cen-
traal te klooien met mijn laptop, op zoek naar het adres voor de 
obesitasbijeenkomst waar ik ging spreken. Geen OV-fiets meer 
te krijgen, dus de taxichauffeur keek mee waar ik moest zijn. De 
chauffeur was aan de zware kant, zeg maar vet obees. In de taxi 
ging het gesprek vrijwel meteen over gewicht. Ik vertelde over de 
bijeenkomst, hij over zijn gezondheid. Over de worsteling met zijn 
gewicht, diabetes type 2, hoge bloeddruk, de hele mikmak. Het 
ging vooral ook over de enorme hoeveelheid pillen die hij slikte. 
Metformine tegen diabetes type 2, statines om cholesterol te ver-
lagen, pillen tegen hoge bloeddruk, en dat veelbelovende nieuwe 
medicijn dat zijn eetlust zou moeten temperen en waar eigenlijk 
al zijn hoop op gevestigd was.

Rechtstreeks uit mijn presentatie spiegelde ik hem het traject 
voor dat hem volgens de huidige inzichten staat te wachten: eerst 
steeds meer pillen, uiteindelijk insuline spuiten en misschien een 
maagoperatie met de nodige risico’s. Daarnaast steeds meer ande-
re gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld met zijn nieren of proble-
men met zicht. Tot mijn verbazing was hij zich hier ook echt van 
bewust, en zijn grootste angst was dat hij door zijn gezondheids-
problemen op den duur zijn licentie voor taxichauffeur kwijt kon 
raken. Hij was zich er ook van bewust dat hij zelf zijn probleem 
kon aanpakken door gezonder te eten en door in eerste instantie 
flink af te vallen. Maar, vertelde hij, dat was niet met zijn beroep 
als taxichauffeur te combineren, de onregelmatigheid van het 
werk, het ging gewoon niet. Ook niet als je daarmee je baan op het 
spel zet? bracht ik in. Nee, hij bleef vertrouwen op zijn dokter met 
pillen. Rot toch op met je pillen, dacht ik.
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Chronische ziekten zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziek-
ten zijn de nieuwe epidemieën van deze tijd. De grootste risicofac-
tor voor deze ziekten is overgewicht. Geschat wordt dat in 2025 
eenvijfde van de wereldbevolking obees is. Voor de goede orde: dat 
zijn 1,6 miljard mensen met een BMI van boven de 30. Daarmee 
is het probleem niet meer een exclusief eerstewereldprobleem; in 
derdewereldlanden zoals Bangladesh zijn straks evenveel bewo-
ners overvoed als ondervoed. De grootste oorzaak van obesitas en 
de gerelateerde chronische ziekten is een ongezonde leefstijl, het 
is daarom frustrerend dat de huidige gezondheidszorg niet meer 
inzet op leefstijl als medicijn.

Pillen tegen deze chronische ziekten zijn vaak alleen gericht op 
de symptomen. Ze brengen bijvoorbeeld de glucosespiegels omlaag 
of verlagen cholesterol. Ze bestrijden de symptomen maar niet de 
oorzaken van deze ziekten. Leefstijlveranderingen kunnen dat 
wel. Diabetes type 2, zoals die van de taxichauffeur, wordt vooral 
veroorzaakt door ophoping van vet rond de lever en de alvleesklier. 
Roy Taylor van Newcastle University heeft in een paar studies 
laten zien dat diabetes type 2 kan worden ‘omgekeerd’ door een 
paar weken een streng dieet met erg weinig calorieën te volgen. 
Een aantal zware diabetes type 2-patiënten kon na een dergelijke 
behandeling met medicatie stoppen en toch hun bloedglucosespie-
gels in toom houden. Wat Taylor liet zien is niet nieuw; ongeveer 
vijftig jaar geleden zijn er al studies gedaan die lieten zien dat een 
compleet plantaardig dieet hetzelfde effect heeft. In Nederland 
timmert de stichting Voeding Leeft momenteel aan de weg met 
een laagkoolhydraatdieet om diabetes type 2 op eenzelfde manier 
aan te pakken.

In de wetenschappelijke literatuur verschijnen steeds meer 
studies waarbij leefstijl succesvol wordt ingezet als medicijn voor 
allerlei chronische ziekten. Toch is de huidige gezondheidszorg 
vooral ingericht op de bestrijding van symptomen met pillen. 
Hoewel Ab Klink van zorgverzekeraar VGZ gecharmeerd is van 
de aanpak van Voeding Leeft en de intentie heeft om die breed 
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in te zetten, is er meer nodig dan een intentie. Behalve artsen, 
die voeding- en leefstijlveranderingen veel meer moeten inzetten 
als medicijn, zouden zorgverzekeraars dergelijke behandelingen 
ook moeten vergoeden. De overheid zou ook haar steentje kunnen 
bijdragen en bijvoorbeeld maatregelingen moeten nemen tegen 
de obesogene leefomgeving door bijvoorbeeld een suikertaks in te 
stellen.

Het probleem van de taxichauffeur laat zich overigens niet re-
duceren tot domweg wat minder eten; gebrek aan wilskracht als 
oorzaak van obesitas heeft de wetenschap allang achter zich ge-
laten. Gemakzucht is meer op zijn plek, gemakzucht van de ge-
zondheidszorg, de zorgverzekeraars, de overheid én de patiënt zelf 
om maar op pillen te blijven vertrouwen. Leefstijl is het nieuwe 
medicijn.
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Troosteloze geneeskunde
BERT KEIZER
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Vroeger waren we onsterfelijk

Ah, geneeskunde. Wat er zo mooi aan is ziet iedereen al van ver, 
desnoods tegen de wind in door een omgekeerde verrekijker. Wat 
eraan mankeert valt pas op als je er met je neus in gewreven 
wordt. Een leuk voorbeeld van de ongefundeerde aanbidding die 
het vak ten deel valt zag ik laatst bij DWDD in de uitzending van 
12 april 2016. Nee, geeft niet, u hoeft het niet gezien te hebben.

Tegenover Matthijs zaten vijf hooggeleerde toponderzoekers 
die de kijkers het ongelofelijke nieuws kwamen melden dat zij 
hadden besloten om te gaan samenwerken in de strijd tegen kan-
ker. De voor de hand liggende vraag wat deze mannen in gods-
naam heeft bezield om jarenlang níet samen te werken werd niet 
gesteld, want Matthijs verliest al zijn ratelende snedigheid wan-
neer hij hooggeleerden tegemoet treedt.

Het ging om een vijftal dat Matthijs beschreef als een dream-
team in de strijd tegen kanker. De onderzoekers gebruikten de uit-
zending niet alleen om hun wederzijdse welwillendheid te etaleren 
maar ook om nog eens te benadrukken hoe verpletterend ernstig 
de cijfers zijn: ‘De urgentie is heel groot. 40 procent van alle Ne-
derlanders krijgt de diagnose kanker. De helft voor hun vijfenzes-
tigste jaar.’ Het is nog erger dan u misschien al dacht want men 
vervolgde: ‘Eén op de vijftien Nederlanders sterft aan kanker voor 
zijn zeventigste levensjaar. Je moet eens kijken hoeveel verlies 
aan jaren dat betekent, dus de urgentie is gigantisch groot.’

Bijna niemand lacht om zo’n uitzending, behalve dan een en-
kele wakkere arts, die zich afvraagt waar al deze geleerdheid het 
lef vandaan haalt om zo te gaan zitten tetteren over hun verhoopte 
prestaties in een televisie-uitzending die door honderdduizenden 
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bekeken wordt. De kankerlobby (niet lachen) roept al zestig jaar 
dat de oplossing er nu bijna is. Ik zou tegen die vijf willen zeggen: 
jullie hebben zestig jaar lang de kans gehad om met iets indruk-
wekkends te komen, zestig jaar waarin de meest voortreffelijke 
onderzoekers in de best uitgeruste laboratoria wereldwijd jaar in 
jaar uit hun uiterste best hebben gedaan om kanker te genezen. 
Het heeft miljarden gekost en heel wat Nobelprijzen opgeleverd 
en de resultaten zijn niet niks, maar ook niet erg indrukwekkend 
als je de retoriek die deze onderzoekers er zelf zo gretig op losla-
ten tenminste moet geloven. ‘De urgentie is gigantisch groot.’ Ik 
zou dat wat minder hard roepen, als ik hen was, want dat is een 
vernietigend commentaar op de tientallen jaren van absolute to-
presearch die achter ons liggen.

Maar deze tetteraars bieden een genadeloze sfeertekening van 
de moderne geneeskunde. Men raakt volkomen los van de wer-
kelijkheid als het erop aankomt de resultaten te schetsen van de 
hedendaagse anatomisch of biochemisch interveniërende genees-
kunde. Artsen denken vrijwel uitsluitend binnen het kader van 
een impliciete aanbidding van de wetenschappelijke analyse van 
de gebeurtenissen in het menselijk lichaam.

Binnen de ziekenhuissetting zijn te veel specialisten hopeloos 
verslaafd aan kostbare diagnostiek. Naarmate het lichaam ouder 
wordt, beginnen steeds meer systemen te haperen. Deze hapering 
wordt steevast op beschadigende wijze tegemoet getreden met 
diagnostische manoeuvres. Ter vervanging of ter vermijding van 
de persoonlijke ontmoeting met een ziek mens worden honderden 
miljoenen weggegooid aan overbodige policontroles, zinloze bloed-
bepalingen en beeldvormende technieken zonder enig rendement 
in de zin van een beter leven voor de gescande of geprikte oudere 
man of vrouw. De scanner uitzetten, de elektrolyten vergeten, en je 
gewoon eens afvragen wie hier in bed ligt, wordt afgedaan als iets 
negentiende-eeuws.

Deze moleculaire obsessie is duur, zinloos en verpest menig le-
venseinde. Bedenk dat je voor goede stervenszorg nog altijd uit het 
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ziekenhuis moet zien weg te komen naar een hospice of verpleeg-
huis. Wat gaan we hiertegen doen? Geneeskunde is een niet zo 
makkelijk te doorgronden amalgaam van biochemie, doodsangst, 
medelijden, machtsstreven, cynisme, godsdienst, bijgeloof, geld-
honger en hoop. Je kunt tegen een dergelijk complex, dat gedu-
rende vele eeuwen is ontstaan, niet iets verzinnen waardoor het in 
belangrijke opzichten van aard zou veranderen. Maar je hoeft je 
er ook niet door onderuit te laten schoffelen. Je kunt je heel goed 
wapenen. Zoek een diagnose en een prognose bij de dokter. En pro-
beer op een ander adres troost te krijgen voor het feit dat het lot 
je volkomen ten onrechte te grazen neemt. En nu ik toch aan de 
gezondheidsadviezen ben toegekomen: vermijd alternatieve gene-
zers en ga alstublieft niet joggen. Allereerst omdat het geen ge-
zicht is, vervolgens omdat het nergens tegen helpt, maar vooral 
omdat u anderen er een hardnekkig schuldgevoel mee bezorgt.
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Ouder worden is iets wat op alle mogelijke manieren voorkomen 
moet worden. Dat maken veel reclame-uitingen ons duidelijk. En 
die gaan wat dat betreft zonder uitzondering over de uiterlijke 
kenmerken van ouder worden. Middeltjes en smeersels tegen rim-
pels, tegen grijs haar, allerhande correcties, van alles wordt ons 
aangeboden. Gebruik Era (margarine) en er is verwarring over 
wie de moeder en wie de dochter is.

Het ouder worden zoals van Alice, in Alice in Wonderland, 
krijgt nauwelijks aandacht. Gedreven door nieuwsgierigheid, op 
zoek naar kennis, komt Alice in een fantasiewereld, down the rab-
bit hole en through the looking glass. Daar maakt ze kennis met 
figuren die ieder op zich een uitvergrote kant van het denken van 
een volwassene vertegenwoordigen.

Aan het einde van de reis is Alice het grootste gedeelte van 
haar vitale verbeelding kwijt; ze realiseert zich dat de personen in 
Wonderland niets anders zijn dan een spel kaarten; ze is te veel 
veranderd om in Wonderland, de wereld van de kinderen, te blij-
ven.

Nieuwsgierigheid, verwondering, verzet en rebellie lijken voor-
behouden aan de jeugd, maar de volwassen wereld zou ervan op-
knappen. Is (of was) popmuziek niet bij uitstek het terrein van 
verzet, rebellie?

Een klassiek voorbeeld is Bob Dylan. Folkzanger, protestzan-
ger. Zodra hij zich naar voren geschoven voelde als het geweten 
van jong Amerika, kwam hij in verzet, zijn antwoord was een 
album met rockmuzikanten, Highway 61 Revisited. Highway 61 
leidt van Minnesota, waar Dylan geboren is, rechtstreeks naar 
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New Orleans. Op het Newport Folk Festival in 1965 – iemand wil 
de elektriciteitssnoeren van de installatie doorknippen – en in En-
geland in Manchester in 1966 – vanuit het publiek roept iemand 
luid ‘Judas’ – is de confrontatie met het publiek dat Dylan claimt 
rauw en hard.

Ook punk was in zijn reactie op de popmuziek, die een breed 
geaccepteerd onderdeel van industrie en samenleving was ge-
worden, een uiting van verzet. Ik verzet me tegen het ontbreken 
van verzet. Ik realiseer me dat mijn verzet tandeloos is. Rebellie, 
eigenzinnigheid, nieuwsgierigheid en andere kenmerken van de 
jeugd laten zich niet organiseren of managen. Wat ik als organi-
sator, als programmeur, kan doen, is er alert op zijn en daar waar 
mogelijk het programmeren. Hier bijt ik mezelf in de staart: voor-
rang verlenen aan uitingen van verzet haalt de angel eruit. Dus 
dat biedt geen soelaas. Maar ik wil popmuziek zien als uiting van 
nieuwsgierigheid en verzet tegen het heersende en bestaande.

Moeten we dus wachten op een pil of smeersel om de kinder-
lijke nieuwsgierigheid, oorzaak van verzet, te behouden?
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In de wetenschap geven we woorden aan dingen om ermee over-
weg te kunnen en maken we modellen van de werkelijkheid om 
die werkelijkheid te kunnen beheren en voorspellen. Zo creëren we 
een waarheid die ons vaak een dienst bewezen heeft, om bijvoor-
beeld sneller van A naar B te komen of om medicijnen te ontwik-
kelen.

Maar als wetenschapper ben ik eraan gewend me voortdurend 
bewust te zijn van het relatieve van onze waarneming.

In mijn vakgebied van geografische informatietechnologie leg-
gen we onze leefomgeving vast in digitale kaarten en modellen, en 
voorspellen we daarmee wat er gebeurt als er wordt ingegrepen in 
die leefomgeving. Zo’n representatie in kaart of model blijft echter 
altijd een bepaalde benadering van de werkelijkheid waarbij keu-
zes worden gemaakt over welke informatie we wel en niet opne-
men. Het vastleggen van de wereld om ons heen één op één zowel 
in schaal als tijd is onmogelijk. Sinds we dat in 3D (en 4D voor tijd) 
doen in plaats van 2D zijn we in staat om de werkelijkheid beter te 
benaderen om zo de impact van een nieuw bouwwerk nauwkeurig 
te bepalen op aspecten als geluid, zicht en luchtkwaliteit. Maar 
iedere representatie van de werkelijkheid in data blijft selectief, 
gekleurd en onvolledig.

Ik kan boos worden als ik om me heen zie dat die beperkte 
waarneming van onze werkelijkheid – zowel in wetenschap als in 
ons dagelijks leven – wordt beschouwd als de enige waarheid, zon-
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der nieuwsgierigheid om andere benaderingen van die werkelijk-
heid te onderzoeken en zonder te beseffen dat we met deze manier 
van waarnemen slechts een minuscuul, misschien zelfs onbeteke-
nend, stukje van de werkelijkheid vatten.

Vanuit de overtuiging van die ene waarheid worden vriend-
schappen en relaties geboren, maar worden ook vijanden gemaakt 
en oorlogen gestart, wordt bedacht wat technische vooruitgang is 
en benoemd wanneer iemand knap of lelijk is, slim of dom, succes-
vol of niet. En vanuit die overtuiging hebben we meningen. Menin-
gen over hoe wijzelf en anderen zouden moeten zijn.

Op basis van deze beperkende manier van waarnemingen wor-
den beroepsgroepen, financieringsmodellen en andere systemen 
gecreëerd, zoals de waarneming dat mensen kunnen worden geca-
tegoriseerd in personen met en zonder een psychische aandoening. 
Alsof er een soort van ideale, geestesgezonde mens bestaat. Stel dat 
in plaats daarvan de natuur de mensheid heeft bedoeld met een 
graduele schaal van depressies, angsten, onzekerheden en dwang-
gedachten om te kunnen dealen met de uitdagingen waar we aan 
worden blootgesteld. Maar door onze duale, stigmatiserende be-
nadering wordt de een met dit arsenaal aan eigenschappen in de 
marge van de samenleving geplaatst, terwijl de ander topsporter, 
kunstenaar of wetenschapper wordt. Het is een flinterdunne grens 
die bepaalt of je demonen zorgen dat je succesvol wordt of dat je 
in de randen van de samenleving belandt. De een wordt professor 
en wordt gestimuleerd meer van hetzelfde gedrag te laten zien; 
de ander wordt bestempeld als patiënt en wordt aangemoedigd te 
veranderen. De kern van beiden kan hetzelfde zijn. De uiting van 
beiden kan zelfs hetzelfde zijn. Maar door de (subjectieve?) defi-
nitie van de waarheid kom je in het ene of in het andere systeem 
terecht.

In de wetenschap worden we gemeten op basis van onze suc-
cessen, zoals publicaties en behaalde onderzoeksbeurzen. Doordat 
cv’s alleen maar beschrijven wat je hebt bereikt, zijn andere resul-
taten onzichtbaar, zoals de promotieplaatsen en onderzoekposities 
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die we nooit hebben gekregen en de artikelen die zijn geweigerd. 
Terwijl die vele malen meer zeggen dan bereikte resultaten. Hier-
door bestaat er een ‘verborgen’ wereld van talloze activiteiten van 
wetenschappers die nooit het daglicht zullen zien.

Nu is boosheid over dit soort onrechtmatigheden niet erg ef-
fectief. Waarom dus niet andere overtuigingen inzetten die wel 
effectief zijn, zoals ‘het is zoals het is’ of ‘meegaan met de flow’. 
Hier zijn vele methoden voor, zoals aangereikt door mindfulness, 
boeddhisme, taoïsme of soms door gewoonweg te gaan hardlopen.

Ik leef daarom vanuit het bewustzijn dat onze waarneming re-
latief is en dat we onze overtuigingen over het leven en onszelf 
niet te serieus moeten nemen. En dat we binnen het speelveld van 
ons leven verschillende overtuigingen kunnen uitproberen die het 
meeste opleveren, om zo de beste versie van onszelf te leven. Dat 
betekent ook dat ik probeer de wereld positief te beïnvloeden. Niet 
omdat ik vind dat ik moet bijdragen aan een betere wereld, maar 
omdat het leuk en inspirerend is om te experimenteren met welke 
overtuiging wel en welke niet werkt. En wat blijft er veel tijd en 
energie over als je niet over van alles iets hoeft te vinden en als je 
identiteit niet samen hoeft te vallen met je overtuiging.
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Nepotisme
YASHA LANGE

Hoofd Corporate Communicatie; woordvoerder College van Bestuur  

van de Universiteit van Amsterdam

In september 1997 zat ik in een café in Belgrado met Ljubica 
Marković, de directrice van het enige onafhankelijke persbureau 
van Servië, Beta News Agency. We konden niet in haar kantoor 
vergaderen, de geheime dienst van Milošević hield hen in de ga-
ten. De redactie werd afgeluisterd, er werden foto’s gemaakt van 
degenen die naar binnen gingen. Logisch, want Beta vormde een 
reëel gevaar voor het regime omdat hij internationale persbureaus 
als Reuters, AP en AFP op de hoogte hield. Ljubica bepaalde zo 
mede ons beeld van Servië. Milošević was haar, zacht gezegd, niet 
dankbaar.

En dus werd de elektriciteit bij Beta afgesloten, kregen ze boe-
tes, werd apparatuur in beslag genomen, moesten buitenlandse 
betalingen in cash het land in worden gesmokkeld en werd er zo 
nu en dan een verslaggever in elkaar getimmerd. Ljubica had con-
tacten in het buitenland, haar familie was jaren eerder gevlucht. 
Ze kon zo weg, naar een veilige en comfortabele plek. ‘Waarom ver-
trek je niet,’ vroeg ik. ‘I am not finished,’ zei ze.

In september 2001 was ik weer in Belgrado. We ontmoetten el-
kaar in hetzelfde café, hoewel dat niet meer nodig was. Milošević 
was eind 2000 opgestapt, sinds april zat hij vast in Den Haag. 
De Servische economie – ooit de motor van de regio – was inge-
stort, maar Beta kon vrijuit opereren. Er was democratie, vrijheid 
van meningsuiting, nieuwe kranten en televisiestations schoten 
als paddenstoelen uit de grond. Allemaal klanten voor persbureau 
Beta. Ik vroeg Ljubica opgewekt of ze nu klaar was. ‘I am still not 
finished,’ zei ze.

Het duurde even voor ik het begreep. Het ging haar niet om het 
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verjagen van Milošević zelf, het ging haar om de mensen om hem 
heen. Al die mensen die rond de macht cirkelen en op de een of an-
dere manier altijd blijven zitten, ook als er een poppetje verdwijnt.

In de jaren daarna werkte ik in allerlei landen waar het met 
de persvrijheid beroerd gesteld is. Azerbeidzjan, een islamitisch 
ex-Sovjetland met een overdaad aan olie en een typerende dicta-
torfamilie. Sri Lanka, een verscheurd paradijs met een zichzelf fe-
liciterende politieke kaste. Oekraïne, waar de klassieke driehoek 
geld, politieke macht en controle over media werkelijk naar een 
hoger niveau is getild. En overal kwam ik mensen tegen die daar, 
net als Ljubica, nog niet klaar mee waren. Nog niet klaar met 
machtsmisbruik, nepotisme en vriendjespolitiek. Met narcistische 
leiders die hun eigen symbolen, gebouwen en portretten belangrij-
ker vinden dan scholen of veiligheid. Met zakenlui die slijmen en 
met de wind mee waaien om maar in de coterie van de macht en 
het geld te blijven hangen, om maar een lucratief contract van de 
overheid te krijgen. Met hun kinderen die in te dure auto’s rond-
rijden en naar dure universiteiten in het buitenland vertrekken, 
om daar geld uit te geven dat eigenlijk bedoeld is voor andere kin-
deren, die het wel nodig hebben.

Mensen die ten koste van anderen zichzelf, hun familie en hun 
vrienden helpen. Dat soort mensen, daar verzet ik mij tegen. Als 
ik ze tegenkom, draai ik mij om. Dan werk ik niet met hen samen, 
dan buig ik niet mee, dan laat ik die winst of die kans maar aan 
mij voorbijgaan, dan geef ik niet thuis. En dan denk ik aan Lju-
bica. Ze woont in Belgrado en maakt het goed.
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Hoe macht je  
leiderschap ondermijnt

BEN TIGGELAAR
Managementauteur; trainer; gedragswetenschapper; columnist NRC Handelsblad; 

schrijver van onder andere Dromen, durven, doen en MBA in één dag

De legendarische koning David staat op een namiddag op het dak 
van zijn paleis. Hij kijkt uit over de stad Jeruzalem en ziet een ba-
dende vrouw. Ze is adembenemend mooi. Wat doe je in zo’n geval? 
Als je koning bent? David stuurt een knecht om uit te zoeken wie ze 
is. Batseba heet ze. Ze is getrouwd. Haar man heet Uria en hij vecht 
op dit moment aan het front. David laat Batseba halen en gaat met 
haar naar bed.

Een van de redenen dat het zo vaak misgaat met leiders, is 
dat macht corrumpeert. Psycholoog Dacher Keltner inventariseer-
de wat er zoal gebeurt als we macht verwerven… De gewoonten 
der macht, zou je kunnen zeggen. Onze empathie vermindert, we 
geven minder om moraal, we vertonen meer impulsief egoïstisch 
gedrag, we gedragen ons minder beschaafd en respectvol naar an-
deren en we maken onszelf wijs dat we bijzonder, anders zijn. En 
dat blijft niet zonder gevolgen. Mensen die zich machtiger voelen, 
overwegen en plegen bijvoorbeeld vaker overspel.

Een paar weken later schrikt Batseba. Ze is in verwachting. In 
paniek stuurt ze David een boodschap. Hij laat Uria naar Jeruza-
lem komen. Eerst probeert David zijn misstap te maskeren door 
Uria met zijn vrouw te laten slapen. ‘Rust maar eens lekker thuis 
uit,’ zegt David tegen hem. Maar Uria is loyaal aan zijn medestrij-
ders en weigert naar zijn huis en zijn vrouw te gaan. Dan neemt 
David drastische maatregelen. Hij beveelt zijn generaal om Uria zo 
op te stellen in de strijd dat hij sneuvelt. Nu heeft de koning Bat-
seba voor zichzelf.
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Journalist Peter van Lonkhuyzen verdiepte zich ook in het fe-
nomeen macht. Zo verzamelde hij onderzoek naar het effect van 
winnen op ons gedrag. Wie vaker wint, produceert meer van het 
geslachtshormoon testosteron. En dat verandert uiteindelijk je 
hersenen. Je krijgt meer zelfvertrouwen, vertoont meer daad-
kracht en neemt steeds grotere risico’s. Van Lonkhuyzen vergelijkt 
het met een drietrapsraket: eerst behaalt een leider grote succes-
sen, dat leidt tot toenemende onbenaderbaarheid en vervolgens 
tot het nemen van steeds meer risico’s. Macht en succes leiden in 
veel gevallen tot hoogmoed en buitensporige acties.

Enige tijd later krijgt David bezoek van de profeet Natan. Deze 
vertelt de koning een verhaal. Er woonden twee mannen in een 
stad. De ene was rijk en bezat grote kuddes koeien en schapen. De 
andere was arm en bezat niet meer dan één klein lammetje. De man 
hield zielsveel van dit kleine dier. Op een dag kreeg de rijke buur-
man bezoek. Hij wilde voor de maaltijd echter geen dier uit zijn 
eigen kudde nemen en roofde en slachtte daarom het lam van de 
arme man. Het verhaal maakt David razend. ‘Wie zoiets doet, moet 
sterven,’ roept hij. ‘U bent die man,’ antwoordt Natan.

Iedereen sjoemelt, zegt psycholoog Dan Ariely. Hij deed een 
groot aantal experimenten waarbij hij mensen de kans gaf hun 
prestaties te overdrijven. Bijna iedereen deed dit wanneer hij de 
kans kreeg en er iets te winnen viel. Gemiddeld dikte men de ei-
gen successen met 15 procent aan. Maar met een paar kleine duw-
tjes – iemand geeft het slechte voorbeeld, de onderzoeker verleidt 
mensen tot een eerste kleine misstap – steeg dit soms tot ver bo-
ven de 100 procent. Opmerkelijk volgens Ariely: we geloven wel 
dat anderen dit doen, maar verwachten niet dat wij zelf vatbaar 
zijn voor zulke verleidingen.

Goed. Waar verzet ik me tegen? Tegen slecht leiderschap? Te-
gen het grote machtsmisbruik, zoals zelfverrijking, corruptie en 
nepotisme? Natuurlijk. Maar ik verzet me ook tegen het kleine 
machtsmisbruik. Het gedrag waar het meestal mee begint. Zoals: 
wel voordeeltjes en privileges voor jezelf regelen, maar niet voor 
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collega’s. En ik verzet me tegen de gedachte dat ik hier niet vat-
baar voor zou zijn. Dat is namelijk de zelfoverschatting waar alle 
ellende mee begint. Dat is ook waar het misging bij de Bijbelse held 
David. Hij zag niet hoe hij van een gedreven, rechtvaardige leider 
veranderde in een koning die vooral zijn eigen voordeel zocht.

Na de confrontatie met Natan kwam David tot inkeer en dicht-
te hij een ontroerende boetepsalm. Met daarin de regels: ‘Was mij 
schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. (…) Schep, o 
God, een zuiver hart in mij.’ Kennis helpt. Zelfkennis nog meer. 
Goed leiderschap start en herstart met het kennen van je eigen 
menselijke zwakheid. En met het streven naar een zuiver hart.
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De ‘zwarte kant’
ERELLA GRASSIANI

Antropologe aan de UvA; activiste; auteur van Soldiering under occupation

Je verzetten doe je tegen het donker, tegen alles waarvan je niet 
wilt dat het bestaat. Maar om je te kunnen verzetten moet je wel 
begrijpen wat dat donkere is, waar het uit bestaat, hoe het denkt 
en hoe het zich verschuilt. Ik verzet mij tegen bezetting, tegen 
onderdrukking en onrecht, vooral in Israël en Palestina. Daarom 
duik ik in de donkerzwarte wereld van de beveiligingsindustrie, de 
wapenhandel en het leger om te kunnen begrijpen. Begrijpen hoe 
de mensen binnen deze instituten hun eigen werkelijkheid zien, 
hoe zij hun gedrag en keuzes rationaliseren en hoe zij zichzelf uit-
leggen en legitimeren. Ik geloof namelijk dat we daders moeten 
begrijpen om het hele plaatje van een oorlog, conflict of bezetting 
te kunnen doorgronden.

Dit begrijpen is niet hetzelfde als begrip tonen. Het betekent de 
context en omstandigheden begrijpen, de manier waarop mensen 
zelf uitleg geven over hun daden en hoe ze die (vaak) goedpra-
ten. De meeste antropologen zijn tot op heden geneigd zich be-
zig te houden met de slachtoffers, de armen, de mensen die in de 
periferie van onze samenlevingen leven. Zij voelen zich met deze 
mensen begaan en willen door middel van kennisproductie aan an-
deren inzicht geven in dat leven in de periferie en in de processen 
die in gang zijn om de (sociale) situatie in stand te houden (denk 
aan machtsrelaties, neoliberalisering en structureel geweld). Dit 
is bewonderingswaardig en belangrijk. Alleen is het niet genoeg. 
Om meer te begrijpen van de met bloed omrande oorlogen en con-
flicten moeten we ook kijken naar de zwarte kant: de uitvoerders 
van geweld. En op de een of andere manier heb ik mijn weg naar 
die zwarte, donkere kant gevonden. Nou ja, naar het onderzoek 
ernaar.
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Al ruim tien jaar houd ik mij bezig met proberen te begrijpen 
wat er leeft onder Israëlische soldaten die dienen in de Palestijnse 
bezette gebieden. Deze soldaten worden door de buitenwereld vaak 
als monsters neergezet, of als helden, maar ik wilde begrijpen hoe 
zij nou zelf uitleg gaven aan hun gedrag op een checkpoint of tij-
dens een nachtelijke arrestatie. ‘Leg mij dat uit,’ vroeg ik ze. ‘Hoe 
doe je dat, hoe voelt dat, waarom heb je dat zo gedaan?’ Door de 
vele verhalen van deze soldaten te verzamelen begreep ik steeds 
meer van de grotere processen in de samenleving die invloed had-
den op hun leefwereld, maar ook van de micro-omstandigheden 
die ten grondslag lagen aan het leven en de ervaringen van deze 
jonge mannen. Ik deed het niet om hun vaak agressieve gedrag 
goed te praten, maar om de bezetting en de verwoestende kracht 
ervan beter te begrijpen. Dit kan niet door alleen naar Palestijnse 
burgers te kijken die in eerste instantie het slachtoffer zijn, maar 
we moeten ook naar de andere kant kijken: naar de soldaat, naar 
de plek waar hij vandaan komt en die hem heeft gevormd.

De laatste tijd focust mijn onderzoek niet zozeer op deze jonge 
soldaten, maar op daders van een ander niveau: op de eigenaren 
en werknemers binnen de zeer uitgebreide veiligheidsindustrie 
die Israël rijk is. Deze securityprofessionals zijn geen jonge man-
nen meer die een dienstplicht uitvoeren, maar volwassen mannen 
die bewust gekozen hebben voor het werk binnen deze industrie. 
Zij verdienen geld met het verkopen van beveiligingssystemen, 
kennis, hekwerken, surveillancetechnologie en wapens. Zij leven, 
kortom, van de angst van anderen.

Ik onderzoek de mensen en systemen waartegen ik mij verzet. 
De mensen die deel uitmaken van onrecht en geweld, die andere 
mensen reduceren tot terroristen of heiligen. Ik onderzoek de bre-
dere structuren die hun gedrag mogelijk maken, maar ook hun 
eigen vrije wil om onderdeel te zijn van deze donkere wereld. Om 
echt te snappen hoe we ons het best tegen deze systemen van on-
recht en geweld kunnen verzetten, moeten we ze leren kennen. 
Hoe pijnlijk dat soms ook is.
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Cynische 
haalbaarheidsdenkers

ERIK VAN BRUGGEN
Oprichter/partner Het Campagnebureau; campagnejunkie

September 2015, met een grote groep min of meer invloedrijke 
Nederlanders keken we naar de betoverende U2-show in de Ziggo 
Dome. Bono was in topvorm. Croonen, zuchten, schreeuwen, zin-
gen, preken: alles kwam voorbij. Over de vluchtelingencrisis: ‘Do 
you want a Europe with its heart open, or with its heart closed?’ 
Over het niet vasthouden aan bestaande conventies: ‘Uncertainty 
is a guiding light.’ Hij citeerde jonge activisten, die kritisch zijn 
over zijn lobby richting de rijken en machtigen: ‘We don’t want 
you in our revolution, you’re part of the problem, not the solution.’ 
Maar hij bleef hartstochtelijk pleiten voor idealisme gekoppeld 
aan diplomatie: voor oplossingen die groter, sterker, verreikender 
zijn dan we ons met z’n allen kunnen voorstellen. Hij citeerde 
Mandela: ‘It always seems impossible untill it’s done’, terwijl hij 
vertelde over de inzet van zijn eigen lobbyorganisatie ONE, die 
het aantal kinderen dat met hiv geboren wordt terug wil brengen 
naar nul (op dit moment worden er zeshonderd per dag gebo-
ren: met twee pillen voor besmette moeders is dat te voorkomen). 
Ergens in de komende jaren lijkt het er echt van te komen ‘in 
dreams begin responsibilities’. Dromen worden soms echt werke-
lijkheid.

Vooraf, in een stiekeme ontmoeting, mocht ik, voor de tweede 
keer ooit, een van mijn grote inspiratoren ontmoeten. Het was we-
derom zeer inspirerend. Bono pleitte voor een marshallplan voor 
de Sahel zodat deze regio uitzicht kreeg op welvaart in plaats van 
terreur. Hij zou het pleidooi later vaak herhalen, in Davos, bij het 
invloedrijke World Economic Forum, in The New York Times en 
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op alle andere plekken waar hij, tot ergernis van velen, de rich, 
famous and powerful belobbyt. 

Mijn medeliefhebbers luisterden vriendelijk naar het harts-
tochtelijke pleidooi van de rockzanger-turned-activist. Het ene oor 
in, het andere uit. ‘Heerlijk hè, dat naïeve idealisme,’ verzuchtten 
ze later. Het recht in zijn gezicht zeggen durfden ze niet. Ook de 
reacties in Davos en op het stuk in The New York Times waren 
ontnuchterend. 

Waarschijnlijk hebben ze allemaal gelijk, en is het niet te doen, 
zo’n marshallplan. De ‘politieke wil’ zal wel ontbreken. Alhoewel… 
Hoe zat dat eigenlijk na de oorlog toen Europa geteisterd was door 
verwoesting en armoede? Was dat ook geen schijnbaar onmogelijk 
plan? Hoe zat het met president Roosevelt die de New Deal afkon-
digde? De Verenigde Staten hebben er nog steeds profijt van. Hoe 
zat het eigenlijk met Mandela, Martin Luther King, Gandhi?

Tegenwoordig valt dit soort bold idealisme niet meer in de 
smaak. Idealen, ambities: ze zijn eerder gevaarlijk of verdacht dan 
dat je ervoor wordt beloond. Onze tegenwoordige leiders lijden na-
drukkelijk aan het ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’-vi-
rus. Van Wim Kok die z’n ideologische veren (lees: grootse idealen) 
afschudde tot zijn opvolger Wouter Bos die ‘gewoon, dingen een 
beetje beter wilde maken voor de mensen’. Premier Balkenende 
droomde weliswaar van een nogal dubieuze ‘VOC-mentaliteit,’ 
maar wist op het gebied van normen en waarden niets groots en 
meeslepends te melden laat staan bereiken. 

Dat het nog erger kan bewijst de huidige premier Rutte. Al-
tijd afwezig als er echt belangrijke richtinggevende dingen spelen, 
prat gaand op een gebrek aan visie: ‘Visie is als de olifant die het 
uitzicht belemmert,’ zei hij ooit bij een lezing. ‘Als visie een blauw-
druk voor de toekomst betekent, dan verzet alles wat liberaal is in 
mij zich daartegen.’ 

Welnu, als dat liberaal is, wat ik betwijfel, dan verzet alles in 
mij zich tegen dit liberale no-nonsens geratel. En verzet ik me met 
alles wat ik in me heb tegen een generatie politici die niet durft te 
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dromen, geen idealen durft te koesteren die verder gaan dan semi-
ideologische prietpraat op links en rechts. 

Dan verzet ik me tegen de huidige rechts-reactionaire tendens 
die strijdt tegen internationale samenwerking. Die xenofobie en 
nationalisme in een gevaarlijke mix combineert met een ontstel-
lend gebrek aan (historische) feiten. Dan verzet ik me tegen de 
links-populistische trend die al jaren zonder alternatief strijdt 
tegen ‘het grootkapitaal en de mainstream media’. Ik verzet me 
tegen het wantrouwen in politici die wel verder durven denken. Ik 
verzet me tegen de dodelijke cynische mediawerkelijkheid waar 
ons politieke debat in gevangenzit. 

Als ik dan moet kiezen, kies ik voor wereldverbeteraars als 
Bono: ‘And I know that the tide is turning ’round, so don’t let the 
bastards grind you down,’ zong hij ooit. ‘I’d join the movement, if 
there was one I could believe in.’ Well, let’s do it: ‘Impossible is 
nothing,’ las ik ooit, nota bene in een winkel van Adidas. En zo is 
het. Kom in verzet! Tegen het cynisme, voor een betere wereld, hoe 
naïef dat dan ook klinkt. Of zoals Bono het alleen kan verwoorden:

We are gonna dream up
The world we want to live in
We are gonna dream out loud
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Onmacht
ANNETTE ROETERS

Directeur van de Raad voor de Kinderbescherming

Er zit een verbeten man tegenover me. Zijn mond staat strak en 
zijn ogen lijken me te doorboren met woede en onmacht. Voor hem 
ligt een stapel dossiers en correspondentie over alle procedures 
waarin hij zat en nog steeds zit. Hij meldt dat hij geen verwach-
tingen heeft van dit gesprek en ook niet van de gevolgen ervan. De 
wereld spant tegen hem samen en dat geldt voor de overheid, de 
jeugdbescherming en zeker voor de Raad voor de Kinderbescher-
ming. En daar is hij heel boos over, want er staat nogal wat op het 
spel: het ouderlijk gezag over zijn dochtertjes. Zijn ex en hij twis-
ten daarover en over zoveel meer.

Het wordt een ‘vechtscheiding’ genoemd. Het verbreken van 
een relatie tussen twee mensen waarbij kinderen zijn betrokken 
en waarbij ouders terechtkomen in juridische procedures omdat ze 
het oneens zijn met elkaar. Zo’n 70.000 kinderen per jaar hebben 
met een scheiding te maken. Van alle onderzoeken in 2015 liepen 
bij ruim 5000 onderzoeken de conflicten zo hoog op dat de Raad 
eraan te pas kwam.

Deze vader ziet het niet als een vechtscheiding, maar als een si-
tuatie waarin hij het slachtoffer is van zijn ex-echtgenote, die hem 
bestrijdt. ‘Van altijd samen slapen naar nooit meer willen zien’, zo-
als het motto in Peter Hoefnagels’ boek Gelukkig getrouwd, geluk-
kig gescheiden, maar dan erger. Het nooit meer willen zien wordt 
een obsessie. Geen oplossing is goed genoeg. Of het nu gaat om het 
tijdstip op de wisseldag, de schoolkeuze, de vakanties, een behan-
deling voor een kind bij de ggz of de spullen die het kind meeneemt 
van het ene naar het andere huis. Het is nooit goed en er is altijd 
wat.

Het woord vechtscheiding impliceert dat er twee kampen 
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zijn. Een scheiding gaat gepaard met hevige gevoelens van falen, 
schuld, schaamte en onzekerheid. Een carrousel die al jarenlang 
ronddraait. Het conflict kan dan de jeugd van het kind bepalen. En 
dat allemaal door twee ouders die beiden handelen ‘in het belang 
van het kind’. Want dat zeggen ze voortdurend. In verschillende 
bewoordingen. Een holle frase, want ondertussen draait alles om 
het gevecht waarin de ouders verstrikt lijken te raken. Ze volhar-
den in het gevecht en willen niet als eerste opgeven. Het is niet de 
kortzichtigheid van de beide partners, die maar niet zien hoe het 
een na het ander zich opstapelt op het hoofd van de dochtertjes. 
Niet alleen, het is vooral de onmacht om de strijd te staken. En 
tegen die onmacht verzet ik me.

Kinderen zijn loyaal aan beide ouders en hebben meerdere be-
langen. Zeggen dingen die de ouder graag wil horen, zeker als er 
spanningen zijn. Ze raken op hun hoede, mijden soms het noemen 
van de andere ouder, ze proberen de stemming aan te voelen. De 
behoeften van het kind, en het kind zelf, raken in de vechtschei-
ding steeds meer buiten beeld. En daar verzet ik me tegen. Het 
kind raakt uit zicht en staat naast de arena waarin de gevechten 
plaatsvinden. Want wie heeft er oog voor hoe het nu echt gaat met 
dit kind? Voor wat echt het belang van het kind is?

Mijn verzet gaat gepaard met vragen. Wat doe ik als directeur 
van de Raad voor de Kinderbescherming? Wat kun je doen als 
overheidsorganisatie: kun je ingrijpen in de privésfeer? Hoe kun 
je ouders in laten zien wat ze zichzelf en hun kind aandoen? Hoe 
stop je de strijd?

Soms gebeurt er iets waar ik hoop uit put. Twee medewerkers 
van de Kinderbescherming namen het initiatief om een grote groep 
ouders die in scheiding lagen, uit te nodigen op ouderavonden. Op 
een van die avonden vertelden een moeder en een vader hun ver-
haal over hun vechtscheiding. De een had meer inzicht in haar 
situatie gekregen en had een stap opzij gezet. De ander vertelde 
over waar hij nog middenin zat. Het was doodstil tijdens die verha-
len. En wonderlijk hoe de avond uitpakte, hoe enkele ouders zich 
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realiseerden dat ze niet de enigen zijn in dit soort situaties, dat ze 
met een schok herkenden dat ze ook zo handelden. Ze herkenden 
in de situatie van de ander zichzelf. En sommige besloten om het 
anders te gaan doen, een stap in de goede richting te zetten. In het 
belang van het kind. Dit geeft hoop, maar nog niet genoeg.

De onmacht is mijn drijfveer om in de komende jaren bij te dra-
gen aan het welzijn van het kind in een vechtscheiding.
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Zelfgenoegzaamheid
DIRK DE WACHTER

Psychiater; psychotherapeut; hoofddocent KU Leuven;  

auteur van Borderline times en Liefde

Al enkele decennia leven we hier in de westerse wereld zonder oor-
log, zonder rampzalige epidemieën en zonder natuurrampen. Onze 
materiële welstand is ongekend hoog, nooit in de geschiedenis van 
de mensheid leefden we zo lang in goede gezondheid.

Dit privilege lijkt ons naar het hoofd te stijgen, we denken 
blijkbaar dat we het allemaal zelf zo prachtig geregeld hebben. 
In een soort doorgeschoten meritocratische logica beschouwen we 
onze welvaart als onze eigen prestatie, als vrucht van onze superi-
eure ontwikkeling, van onze uitmuntende beschaving.

Deze narcistische redenering treft ook de individuele mens 
die zwelgt in hoogmoedige ikkigheid: ik heb mijn leven goed voor 
mekaar, mijn levensbedrijfje draait keurig en wel, mijn prestaties 
worden terecht beloond met succes en geluk.

Deze illusie van zelfverwezenlijking gaat helemaal voorbij aan 
de noodlottigheid van het bestaan. Veel van ons geluk valt ons te 
beurt door toeval, door chance. Waar men geboren wordt, in welke 
tijd, in een liefhebbend of een gedepriveerd milieu, met meer of 
minder talenten en beperkingen, de kansen die men krijgt: heel 
veel zaken in het leven zijn een samenloop van factoren waar we 
geen enkele hand in hebben.

De secularisering van onze wereld en de zogenaamde bevrijding 
van een goddelijke voorzienigheid heeft ons blijkbaar tot kleine 
zelfgenoegzame godjes gemaakt. Wij zijn wezens die de onbenul-
ligheid van het bestaan niet verdragen. In die dreigende zinloos-
heid van het leven zwelt ons ego tot potsierlijke blaaskakerij. We 
zwelgen in ons succes en vergeten de onvermijdelijke toevalligheid 
van ons zijn.
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Dit overtrokken zelfbeeld blijkt echter zeer kwetsbaar. Zodra 
het succes taant, het lot ons minder fortuinlijk toekomt, de onver-
mijdelijke verdrietigheden van het mens-zijn binnendringen, dan 
barst het zwellichaam, het loopt leeg, het schrompelt tot een on-
troostbaar hoopje ellende. De erectiele mechanismen blijken niet 
goed bestand te zijn tegen de beslommeringen van de levensloop. 
Zo wordt de grootste bedreiging voor onze cultuur de ledigheid, de 
vernietsing van het verlangen.

Laten we dus bescheiden zijn, zelfbewust nederig, dankbaar 
voor het ons toebedeelde lot, samenhorig in moeilijkheden. Laten 
we een engagement opnemen voor een zinvol bestaan, wetende dat 
onze bijdrage klein en toch wezenlijk is.
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Gedachteloosheid
PAUL VERHAEGHE

Hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse, Universiteit Gent;  

auteur van onder andere Liefde in tijden van eenzaamheid

De uitdrukking gedachteloosheid komt van Hannah Arendt, die 
het toepaste op het totalitarisme: een ideologie neemt over en 
veegt kritische reflectie weg. Mensen denken niet langer, ze voeren 
uit, flexibel en efficiënt, en worden daardoor onmensen. In haar 
vroege werk heeft Arendt het over het radicale kwaad, veel later 
schrijft ze over de banaliteit van het kwaad, en dat is heus geen 
tegenspraak. Wanneer het kwaad alledaags wordt, krijgt het een 
radicaal karakter. Ook wij zijn gedachteloos, ook wij houden een 
systeem in stand waarvan we zouden moeten weten dat het niet 
alleen immoreel is, maar bovendien neerkomt op zelfmoord, zowel 
economisch als ecologisch.

Tijdens een lezing in de Gentse Minardschouwburg op 4 fe-
bruari 2016 zei historicus-filosoof Philipp Blom dat wij (de EU-
Europeanen) weigeren na te denken over de toekomst, zelfs de 
onmiddellijke (die van onze kinderen), omdat we die maar al te 
goed kennen, we willen enkel het heden behouden zoals het is. 
Ten koste van andermans kinderen én straks ook ten koste van de 
onze. Dat nadenken is nochtans dringend nodig, want het ‘mene, 
mene, tekel’ aan de wand is duidelijk leesbaar. De sociaalecono-
mische ongelijkheid blijft stijgen (een ‘recordniveau’ volgens de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(oeso)), wetenschappelijk gezien bestaat er geen twijfel over de 
negatieve gevolgen daarvan voor zo ongeveer iedereen (de studies 
van Wilkinson en Pickett zijn nog altijd te weinig bekend). Struc-
tureel ingrijpen is nodig én mogelijk.

In plaats van dat noodzakelijke nadenken zie ik vooral een ver-
lammende angst waardoor mensen steeds meer gaan kiezen voor 
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rechtse politici. Ooit stond rechts voor voorzichtig en conservatief, 
tegenwoordig staat het voor een versmelting van kapitaal en over-
heid. ‘Links’ is het nieuwe scheldwoord. De huidige machtsheb-
bers (zij zijn reeds lang geen gezagsdragers meer) maken gretig 
gebruik van die angst door de aandacht te richten op externe vij-
anden: de vluchtelingen, het terrorisme, de dreiging die uitgaat 
van de islam. We zijn vergeten dat er tussen 1985 en 2001 méér 
terreurslachtoffers vielen in West-Europa dan tussen 2001 en 
2016, net zoals we vergeten zijn dat er in diezelfde periode méér 
vluchtelingen arriveerden (uit de Balkan) dan vandaag.

De psychoanalyticus in mij is zeer gevoelig voor betekenisver-
schuivingen. Als het over bedrijven gaat, dan heten belastingen 
‘overheidsbeslag’ en fiscale gunstmaatregelen voor multinationals 
‘rulings’; besparingen worden verkocht als ‘herstructurering’, ‘pri-
vatiseren’ is een eufemisme voor diefstal van gemeenschappelijk 
goed. Een paar jaar geleden vonden wij, verlichte Europeanen, die 
Amerikanen toch zo stom, toen ze massaal stemden tégen een in-
voering van een zelfs minimale ziekteverzekering. Vandaag stemt 
een meerderheid bij ons voor de afbouw van onze politieke en so-
ciale verworvenheden.

We hebben eeuwenlang moeten strijden om kerk en staat te 
scheiden, tegenwoordig zitten we opgescheept met een monsterver-
bond tussen kapitaal en staat. We hebben een nieuwe verlichting 
nodig, met een liberaal project dat ons bevrijdt van een economi-
sche dwingelandij die honderd keer erger is dan de religieuze of 
ideologische machten van weleer. Het adjectief ‘vrij’ in de uitdruk-
king ‘vrijemarkteconomie’ is zonder twijfel de grootste leugen van 
deze tijd (het enige wat werkelijk vrij circuleert, is kapitaal), en in 
plaats van economie zou er beter ‘religie’ kunnen staan.

De nieuwe religie heeft werk tot het hoogste ideaal verheven; 
niet werken is een doodzonde benoemd als profitariaat. Schaamte 
voor te weinig succes is het nieuwe schuldgevoel, waarbij op de 
achtergrond de angst speelt dat iemand anders onze job zal in-
pikken (er is altijd wel iemand die jonger en goedkoper is). De 
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zondagsrust, een euvel van de vorige religie, schaffen we af (‘Hoe 
is ’t? Druk-druk-druk!’), zelfs voor seks zijn we te vermoeid. Flexi-
biliteit is de boodschap, beter geburnt-out, moedig gevallen op het 
veld van eer, dan uitgescholden voor profiteur. Wie uit de boot valt, 
wordt gedisciplineerd via een opdeling in kwantificeerbare cate-
gorieën (werklozen, langdurig zieken, 55-plussers, vluchtelingen). 
Daardoor verliezen ze hun menselijke aard en kunnen ze als groep 
aangepakt worden door De Welwillenden, in naam van de macht. 
Als de treinen maar op tijd rijden, dan is alles in orde. Weltever-
staan: metaforisch gesproken, want de privatisering van het open-
baar vervoer geeft zo haar eigen invulling aan ‘flexibiliteit’.

Verzet tegen deze nieuwe religie is zeer moeilijk omdat zij zich 
voordoet als De Realiteit (‘Er is geen alternatief ’) die zij zelf op-
legt. Nadenken over deze werkelijkheid is de sociaaleconomische 
uitdaging van onze tijd, naast die andere olifant in de kamer, de 
klimaatverandering.
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De roeptoeter
HESTER CARVALHO

Popjournalist NRC Handelsblad; auteur van De liefhebber

De schok van ‘God Save the Queen’, de beklemming van ‘Drone 
Bomb Me’, het elan van ‘Fight The Power’, de ontroering van ‘A 
Change Is Gonna Come’. Als een slang kronkelt het verschijnsel 
door de popgeschiedenis: het talent om te prikkelen, te troosten, 
razend te maken, de stand van zaken weer te geven. In 1960 zong 
Pete Seeger zijn versie van de hymne ‘We Shall Overcome’, die zou 
uitgroeien tot het lijflied van de Amerikaanse burgerrechtenbewe-
ging. In 1976 waren de Sex Pistols boos en gelaten over hun toe-
komstperspectief, toen Johnny Rotten sneerde: ‘We’re the flowers 
in the dustbin / We’re the poison in your human machine / We’re 
the future.’ In 2016 verpakt Anohni (eerst bekend als Antony He-
garty van Antony and the Johnsons) razernij in kwetsbaarheid, in 
het nummer ‘Drone Bomb Me’, een bitter commentaar op moderne 
oorlogsvoering.

Het is het voorrecht van de popmuzikant om zich eenzijdig uit 
te spreken. Gestileerd, met aandacht voor ritme en poëzie, worden 
vreugde, verdriet of verontwaardiging kenbaar gemaakt.

Dat is een andere stijl dan die tegenwoordig ook gangbaar is, 
waarbij mensen hun mening in 140 tekens de sociale ruimte in 
slingeren. Zonder nuance, zonder zorg om het effect, als door een 
megafoon.

Het duet is uit, de solo is in.
Het mooie van popmuziek is de snelheid waarmee een emotie 

kan worden omgezet in een lied. Sneller dan een boek wordt ge-
schreven of een film gefilmd. De opinie van de muzikant is heet 
van de naald. Wij luisteren, en treuren mee met de muzikale pro-
feet. Hij zingt: ‘Broeder broeder, wat gebeurt er? Wanneer gaat 
het eindelijk beter? Want het is altijd hetzelfde liedje: ik heb geen 
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werk, geen geld, kan nergens een oplossing vinden. Broeder, wat 
is er aan de hand?’ De saxofoon kermt, de percussie bonkt onheil-
spellend. Marvin Gaye zingt de woorden op elegante toon, wat het 
effect des te pijnlijker maakt: ‘What’s happening brother?’

Wij luisteren, en laten ons ophitsen door de muzikale leider. In 
de jaren dertig schreef protestzanger Woody Guthrie op zijn gitaar 
de woorden ‘This machine kills fascists’. Met zijn teksten en mu-
ziek streed hij vanaf Amerikaanse podia tegen Hitler. Bob Dylan 
vergoot tears of rage in 1967, om de situatie van zijn vaderland 
in de klauwen van de Vietnamoorlog. In 2015 zong Prince ‘Balti-
more’, een lied over de dood van een zwarte jongen die was overle-
den na politiegeweld. Voor het refrein leende hij de kreet ‘If there 
ain’t no justice then there ain’t no peace’, die gescandeerd werd bij 
de vele demonstraties tegen racistische agenten. Het lied, op zijn 
beurt, werd door verontwaardigde burgers gezongen bij volgende 
demonstraties en bijeenkomsten.

Dit is vertwijfeling die een stem krijgt.
Vertwijfeling wordt de vonk in de hooiberg van onlust. Die vonk 

wordt een liedje en het liedje leidt tot een revolutionaire daad. De 
vonk wordt Pussy Riot dat zingend protesteert tegen Poetin, op 
het altaar van de Russisch-orthodoxe kerk in Moskou. De vonk 
wordt ‘Cop Killer’ van Ice-T en de stemmen van duizenden de-
monstranten in Los Angeles tegen de vrijspraak van agenten die 
de zwarte chauffeur Rodney King hadden gemolesteerd. De vonk 
wordt een liedje van Radiohead en een protestmars in het centrum 
van Londen waarmee het volk zich verzet tegen de deelname van 
hun land aan een oorlog in Irak. De vonk wordt de uitvoering door 
zeshonderd gitaristen van John Lennons ‘Imagine’, in reactie op 
een groepsverkrachting in India die uitliep op moord.

Er verzamelt zich een menigte bij het spreekgestoelte. De 
woordvoerder roept, we echoën de leuzen. Overal zijn gebalde 
vuisten, gespannen lichamen. De aanwezigen herkennen elkaars 
gevoelens van onrecht en onmacht. De voorman hitst op, scandeert 
de redenen waarom we ons kwaad moeten maken, waarom actie 
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ondernomen moet worden. De gemoederen raken verhit, het legi-
oen rukt op, steeds meer opwinding, steeds meer lading. De grom 
van de meute zwelt aan. Dan wordt er gejuicht. Het licht gaat aan, 
ik sta in een middelgrote popzaal. De muzikanten zijn van het 
podium verdwenen, toeschouwers vegen zweetdruppels van hun 
voorhoofd. Ik hijg nog even na. Tassen worden omgehangen, jassen 
dichtgeknoopt.

Ik schop tegen een plastic bekertje en loop naar buiten. Rich-
ting de stille stad.
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De angst voor  
intelligente machines

LIZA HUIJSE
Theoretisch natuurkundige; onderzoeker, Harvard en Stanford University 

(2010-2016); scientist bij BioTech startup, Silicon Valley

Onderweg naar huis na een avondje in San Francisco schrok ik 
laatst op door een idioot die me op de snelweg voorbij kwam racen 
over de linkervluchtstrook. Wat een gek! Dat kan nooit goed gaan, 
dacht ik, en inderdaad: een paar minuten later schrok ik weer. Ik 
zag een stel koplampen op mijn weghelft. De racer had een andere 
auto geraakt en was na een halve draai achterstevoren op de snel-
weg tot stilstand gekomen.

Ik stel me voor dat ik dit verhaal op mijn oude dag aan de kin-
deren van die tijd vertel en dat zij denken: jullie waren allemaal 
even gek! Zelf een auto besturen zal dan een hobby zijn voor de 
waaghalzen pur sang. Het idee dat we dag in, dag uit het risico 
nemen om met z’n allen in een veredeld koekblik over een snelweg 
te racen zal hun als waanzinnig voorkomen.

Machine intelligence, een combinatie van machine learning 
en artificial intelligence, is de nieuwe term voor de revolutie die 
momenteel gaande is. Deze revolutie gaat er onder andere voor 
zorgen dat vele hedendaagse gevaren in de toekomst niet meer 
zullen bestaan. Machines, zoals zelfrijdende auto’s, zullen mensen 
in toenemende mate assisteren bij complexe taken. Dit toekomst-
beeld is dit voorjaar plots een grote stap dichterbij gekomen: Al-
phaGo, een computerprogramma van Google DeepMind, heeft de 
professionele go-speler Lee Sedol verslagen. Dit is een belangrijke 
mijlpaal omdat go niet met brute kracht kan worden opgelost. Pro-
fessionele go-spelers ontwikkelen een intuïtie voor de beste strate-
gie en men heeft lange tijd gedacht dat computers dit niet zouden 
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kunnen evenaren. Machine intelligence maakt het mogelijk voor 
computers om taken te leren die geen eenduidig ‘als dit, doe dan 
dat’-voorschrift hebben. Het verschil tussen machine learning en 
traditionele computeralgoritmes is dat in traditionele algoritmes 
elke stap in het proces van tevoren is vastgelegd: het is een aan-
eenschakeling van ‘als dit, doe dan dat’-stappen. Bij machine le-
arning daarentegen doet de computer eerst eigenlijk maar wat en 
leert dan gaandeweg het optimale stappenplan door feedback te 
verwerken.

Tegenwoordig waarschuwen veel mensen dat het naïef is om te 
denken dat er iets is wat machines niet kunnen leren. Voor veel 
mensen is dit aanleiding om bang te zijn voor de toekomst. Worden 
mensen overbodig? Gaan machines de macht overnemen? In plaats 
van me te verzetten tegen de machine-intelligence-revolutie, richt 
ik me liever op de mogelijkheden. Een mooi voorbeeld komt uit de 
gezondheidszorg, waar een onderzoeksteam het leven kon redden 
van een ernstig zieke tiener die leed aan een mysterieuze infectie 
waardoor zijn hersenen opzwollen. Het onderzoeksteam vond de 
oorzaak van de infectie door al het aanwezige DNA in het hersen-
vocht van de tiener te analyseren met next generation sequencing. 
Met deze nieuwe DNA-sequencingtechniek worden vele kleine 
stukjes DNA uitgelezen. Deze losse puzzelstukjes zijn niet heel 
informatief, maar dankzij machine intelligence kan de puzzel in 
elkaar gezet worden en kunnen zelfs ontbrekende stukjes geraden 
worden, zodat er uiteindelijk een beeld ontstaat van al het aan-
wezige DNA. De tiener bleek een zeer zeldzame bacteriële infectie 
te hebben die met de huidige tests heel moeilijk te identificeren 
was. De verwachting is dat deze nieuwe techniek al in de nabije 
toekomst op grote schaal zal worden ingezet om dit soort zeldzame 
gevallen op te lossen.

Als ik mijn fantasie de vrije loop laat, dan zijn de mogelijkhe-
den eindeloos. Machine intelligence zou artsen kunnen dienen als 
een collectief geheugen en razendsnel advies kunnen geven over 
de meest waarschijnlijke diagnose en meest effectieve behande-
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ling. Het zou kunnen worden ingezet om een oplossing te vinden 
voor de toenemende dreiging van resistentie tegen antibiotica of 
om ons te helpen kanker te genezen. Wellicht zou machine intelli-
gence politici kunnen adviseren door politieke situaties te observe-
ren en analyseren. En als we dan toch bezig zijn: wie weet kunnen 
intelligente machines ons ook wel helpen om de problemen op te 
lossen die ze voor ons mensen veroorzaken. Ik denk dat er nog 
ruim de tijd is om hierover verder te filosoferen en ik kan niet 
wachten tot ik dat kan doen onder het genot van de veiligheid en 
het comfort van een zelfrijdende auto!
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opleidingsZiekenhuizen, portefeuille Oncologie

Het is een doorsneedag en ik heb spreekuur. Ik bel patiënt J., die 
zojuist in ziekenhuis X besproken is in het oncologisch netwerk-
overleg over de behandeling van een zeldzaam gezwel. Het advies 
van het intercollegiale overleg luidt: ‘Deze patiënt kan deelnemen 
aan een onderzoek met een experimentele behandeling die alleen 
wordt uitgevoerd in ziekenhuis X.’ Ik leg aan patiënt J. uit dat 
deelname aan dit onderzoek mogelijk een langere ziektevrije over-
leving of ander voordeel kan betekenen. En dat hij minimaal vijf 
weken dagelijks op en neer zal moeten naar het andere zieken-
huis X, 120 kilometer van zijn woonplaats. Aan de telefoon hoor ik 
vertwijfeling, bijna verontwaardiging: ‘Hoe kunnen jullie mij dit 
aandoen?’ Als ik meld dat wetenschappelijk onderzoek altijd op 
vrijwillige basis is, kalmeert hij. Graag wil hij dicht bij huis blij-
ven, geeft hij aan. Hij ‘ziet geen meerwaarde van deze studie, heeft 
er geen belang bij’. We spreken af dat hij erover na zal denken en 
het met zijn naasten zal bespreken. Daarna zal ik hem weer tref-
fen op de polikliniek om te horen hoe hij erover denkt.

De oncologische zorg in Nederland is een hot topic. Verschil-
lende instanties zijn bezig met beleid maken, kwaliteit meten, 
zorgpaden ombuigen en patiëntengroepen verplaatsen. Alles om 
de oncologische zorg in Nederland te verbeteren.

Steeds meer gegevens uit grote databases komen door deze 
ontwikkeling ter beschikking aan behandelaars (interne controle 
en evaluatie), aan verzekeraars (kwaliteitsmeting) en aan weten-
schappers (onderzoek). Op basis hiervan worden steeds meer har-
de uitspraken gedaan.

Het op maat aanbieden van een behandeling stamt al uit de 
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tijd van Hippocrates. Het begrip heeft in de afgelopen jaren een 
nieuwe naam en betekenis gekregen door de opkomst van nieuwe 
diagnostische en ICT-mogelijkheden. Personalized medicine heet 
het nu. Het is mogelijk alle genen van een individu in kaart te 
brengen en in het bijzonder ziektespecifieke genen. Personalized 
medicine is een modern begrip dat verwijst naar een model dat pa-
tiënten onderverdeelt in verschillende groepen. Elke groep heeft 
weer iets andere kenmerken. Het feit dat een patiënt van 84 jaar 
met kanker en veel andere gezondheidsproblemen anders is dan 
een jonge, vitale patiënt die vol in het leven staat en eenzelfde 
soort tumor heeft, lijkt vanzelfsprekend. Niet alleen op het gebied 
van lichamelijke gezondheid, maar ook op geestelijk gebied liggen 
de belangen van deze jonge patiënt anders. Hierdoor kunnen en 
moeten soms andere keuzes worden gemaakt. Personalized medi-
cine kan nog verder gaan: het maakt gebruik van DNA-profielen, 
waarmee medische beslissingen ondersteund kunnen worden op 
individueel niveau en zo kan bijvoorbeeld voorspeld worden of een 
chemotherapie wel of niet zal aanslaan.

Met die inzichten en technieken op zak weet iedere goed geïn-
formeerde behandelaar wat hij met een nieuwe patiënt moet doen. 
Diagnose stellen, genetisch profiel bepalen, bijpassend nieuw me-
dicijn zoeken en een ziekenhuis uitzoeken waar die behandeling 
kan worden gegeven. Eén druk op de knop en zie daar: een behan-
delplan. Topzorg! Maar waar is de patiënt? Wie kent deze patiënt 
en zijn achtergrond? Wie kent de details en de nuances?

Meneer J. komt de spreekkamer binnen. Hij kijkt mij, zijn dok-
ter, angstig aan. Ik lees in zijn ogen: ‘Ik ben ziek, ik ben bang, ik 
zit in een doolhof en jij bent degene die ik moet vertrouwen om 
mij de goede weg te wijzen. Beschaam dat vertrouwen niet.’ Deze 
patiënt heeft niets met het oncologisch netwerkoverleg of de ge-
netischeprofielbepaling. Hij wil geen extra belasting door tests of 
behandelingen die per definitie geen 100 procent accuratesse, laat 
staan 100 procent kans op genezing geven. Deze patiënt wil beter 
worden en geleid worden door een gids die hij kan vertrouwen. 
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Iemand die de behandeling en de keuzes die daarvoor nodig zijn, 
toespitst op hem, op wie hij is, hoe hij is, wat hij belangrijk vindt in 
het leven. Dat is pas personalized.

Uiteraard begint goede zorg met kennis, maar zonder toewij-
ding en compassie wil geen enkele patiënt behandeld worden. 
Door de papieren multidisciplinaire overleggen, waar steeds 
meer kennis en expertise bijeenkomt, waar de hoofdbehandelaar 
vaak geen deel meer van uitmaakt, komt het behandelplan met 
regelmaat ver van de patiënt te staan, om wie het per slot van 
rekening draait. Die toewijding en compassie zit hem niet in leef-
tijd, geslacht, woonplaats of genen. Het zit hem in de persoonlij-
ke leefsituatie, overtuiging, normen en waarden die gelden voor 
deze individuele patiënt. Deze factoren komen vooralsnog niet, en 
wellicht onmogelijk, tot hun recht in een multidisciplinair overleg 
waar in een uur soms twintig patiënten worden besproken, maar 
wel in een persoonlijk gesprek. Het zal niet de laatste keer zijn 
dat ik mezelf zie uitleggen wat het multidisciplinair overleg voor 
de patiënt bedacht heeft, terwijl in het gesprek met deze persoon 
dit niet altijd de beste keuze lijkt. Als wij als hoofdbehandelaars 
geen aandacht besteden aan deze link tussen excellente kennis 
en de daadwerkelijke patiënt, is wat mij betreft de geneeskúnst 
verloren. En daar verzet ik mij tegen.
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Schoonheid als bijzaak
CASPAR BERGER

Beeldend kunstenaar

Er is iets misgegaan bij mijn geboorte. Hoe en wat is nog steeds 
onduidelijk, maar ik ben met de verkeerde nationaliteit geboren. 
Ik hoop nog op een medische kuur om het een en ander recht te 
zetten en ik hoop dat die kuur tegen die tijd ook in het aanvul-
lende verzekeringspakket vergoed zal worden. Ik ben Italiaan in 
een Nederlands lichaam.

Een aantal jaren geleden werd ik uitgenodigd door het Vaticaan 
om samen met 250 kunstenaars van over de hele wereld te komen 
luisteren naar een toespraak in de Sixtijnse Kapel. Mijn Neder-
landse deel had grote politieke bezwaren, maar het Italiaanse deel 
won. De toenmalige paus zou spreken over de kunsten en over hoe 
de kunst de enige mogelijkheid is om het mysterie te verbeelden. 
Ik kan niet anders dan het met hem eens zijn, alhoewel de hoogre-
naissance, waarin de verbondenheid tussen de kunsten en de kerk 
hoogtij vierde, al even achter ons ligt.

Al wachtend op het grote moment, overmande de Sixtijnse Ka-
pel mij. Ik was er natuurlijk al vele malen geweest, als toerist, 
maar nu was hij felverlicht en ingericht voor gebruik. Het altaar 
stond opgesteld onder Het laatste oordeel van Michelangelo, met 
in het midden de gouden troon. Daarnaast zaten kardinalen in 
gespannen afwachting, gekleed in zwart en paars. De plechtige 
stilte in de kapel en daarna het geluid van het naderende gevolg. 
Het tappende geluid van hun leren schoenen op het marmer was 
adembenemend en zo wandelde de context de kapel binnen. Het 
geheel was van een overdonderende schoonheid, de kracht van het 
kunstwerk van Michelangelo nam toe in het kwadraat. Nooit eer-
der realiseerde ik mij zo sterk dat ik een Nederlands lichaam heb 
en een Italiaanse ziel. Het was bijna tastbaar dat het hier niet 
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ging om de kale kern van de zaak, maar om het ritueel. De schoon-
heid van de gewoonte raakte mij diep, dit in groot contrast met 
wat ik gewend ben in het Noorden. Daar ontdoen wij ons van al 
het overbodige, zodat wij uiteindelijk kunnen kijken naar wat wij 
de naakte essentie vinden. Als nooit tevoren realiseerde ik mij hoe 
groot de kloof is tussen Noord- en Zuid-Europa en hoe anders wij 
omgaan met cultuur.

Onze identiteit is zo verbonden met onze cultuur dat ik mij 
soms afvraag waarom wij in Nederland onze cultuur zo dikwijls de 
rug toekeren. Er zou in de kroeg zo nu en dan toch op zijn minst 
een kleine vechtpartij moeten uitbreken over de juiste bereidings-
wijze van de Nederlandse bitterbal. Het zou toch moeten gaan 
over onze lokale gebruiken, en onze taal en gewoonten.

In Italië ís men Michelangelo, Donatello of Rafaël, zij zitten in 
het DNA van de Italianen. Wanneer eren wij in Nederland onze 
kunstenaars en hoe zijn zij wezenlijk onderdeel van ons denken? 
Wanneer voelen wij dat Rembrandt, Vermeer en Adriaan de Vries 
niet alleen bij het bekijken van een thematentoonstelling, maar 
diep vanbinnen een van ons zijn? Waarom zijn de straten niet vol-
gelopen met woedende burgers toen de kunsten werden weggezet 
als hobby en heeft onze koning niet resoluut ingegrepen? Met onze 
kunstenaars wordt niet gespot. Want wie met kunstenaars spot, 
spot immers met zichzelf.

Mijn Italiaanse deel heeft grote moeite met het schrale kli-
maat. We hebben niet alleen het oogstrelende cruijffiaanse to-
taalvoetbal afgedankt, ook in de kunsten heeft de efficiëntie 
toegeslagen. Musea moeten nu hun eigen broek ophouden en 
kunstenaars moeten leren marktdenken. Als Nederlandse beeld-
houwer, me bewust van mijn positie in de kunstgeschiedenis, 
voel ik mij verbonden met de lokale tradities, waarbij mijn Ita-
liaanse deel voornamelijk naar de Italiaanse hoogrenaissance 
kijkt. In mijn werk gebruik ik het beste van deze twee werelden. 
De schoonheid als strategisch voertuig en als verleider voor het 
rauwe concept. Een strategie waarin ik de kijker probeer te ver-
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leiden en zo het werk laat functioneren op verschillende niveaus.
Ik pleit voor meer schoonheid. Niet als bijzaak, maar als elixer 

voor het dagelijks leven. Ik pleit ervoor om een goeie espresso te 
drinken, staande aan de bar, en ik pleit voor meer lange tafels op 
zondagmiddag met vrienden en familie, en voor échte kunst boven 
de bank. Misschien dat dat ons leven iets feestelijker zou maken 
en ons iets meer temperament voor onze eigen culturele identiteit 
zou kunnen schenken.

Mijn moeder had een truc. Zij zette ons doorgekookte bloemkool 
voor. Dit was niet echt een groot succes, totdat zij er een kaassaus 
overheen serveerde. Dit verzachtte de zaak enigszins. Laten we 
daar dan eens mee beginnen.
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Agnetha te dik
KARIN SWERINK

Hoofdredacteur Vogue Nederland

Het is een gekke gewaarwording, maar de laatste tijd voel ik me 
tijdens fashion weeks per show dikker worden. Ik wéét dat het me-
rendeel van de modellen dun is, maar ze lijken dunner en dunner 
te worden, en dat doet iets met me. Bij de show van Sonia Rykiel 
loopt het half-Nederlandse model Gigi Hadid mee en ik betrap me 
erop dat ik denk: hm… die is best aan de volle kant.

Tijdens het diner na de show van Yves Saint Laurent by Hedi 
Slimane heeft iedereen het erover: dit is de limit, deze meisjes wa-
ren echt te dun. Terwijl mijn overbuuf twee green salades bestelt, 
als voor- en hoofdgerecht, en naaste buuf zorgvuldig een half tros-
tomaatje eet, bespreken we wat we eraan kunnen doen.

Ik besef het, maar ga er toch in mee. M’n eigen schoonheids-
beeld wankelt, je kunt bijna niet anders. Zelfs ik, die vroeger Ag-
netha en Anni-Frid van ABBA als rolmodellen had, vind ze als ik 
naar hun foto’s van toen kijk best stevig. Help, we worden gebrain-
washt! Verdrietig kan ik ervan worden, en boos.

Al sinds het begin van de jaren negentig werk ik met plezier 
in de tijdschriftenwereld, en mag ik voor mooie titels modeseries 
maken. Eerst voor Yes, later voor Libelle en Glamour, en nu voor 
Vogue. Aanvankelijk als styliste, later als chef Mode en nu als 
hoofdredacteur. De beeldbepalendheid van publieksbladen in het 
algemeen en van modemagazines in het bijzonder, brengt een ze-
kere verantwoordelijkheid met zich mee. Ik voel die verantwoor-
delijkheid terdege en neem haar serieus, omdat ik haar draag als 
hoofdredacteur én als moeder.

Laten we even teruggaan in de tijd. De sixties waren de glorie-
jaren van Twiggy. Nadat ‘Twijgje’ – de bijnaam dankte ze aan haar 
graatmagere figuur – in 1967 in Vogue UK verscheen, groeide ze 
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uit tot hét gezicht van Swinging London. Behalve zij was destijds 
ook Jean Shrimpton mede om haar extreme slankheid een gevierd 
model. Niet voor niets werd Jean ook wel the Shrimp genoemd, de 
garnaal.

Zo’n vijftien jaar na Twiggy en the Shrimp kreeg Calvin Klein 
veel kritiek toen hij in 1980 een vijftienjarige, onvolgroeide Brooke 
Shields in zijn jeanscampagne liet figureren. Dat het allemaal nog 
veel extremer kon, bleek toen halverwege de nineties de heroin 
chic look in zwang raakte, weer ‘dankzij’ de campagnes van Calvin 
Klein, maar ook door de shoots van fotografe Corinne Day. Model-
len Kate Moss, Jodie Kidd en Jaime King golden als boegbeelden 
van de look.

Dat waren andere tijden, terug naar de onze. Nog altijd zijn we 
in de ban van dunne modellen, hoewel er de nodige tegenstromin-
gen zijn geweest en allang uit onderzoek is gebleken dat magere 
modellen niet voor een betere verkoop zorgen. Zeker, Vogue foto-
grafeert ook dunne modellen, maar die zijn van nature zo, het is 
hun bouw, zij zijn gezond.

In Frankrijk is eind vorig jaar een wet aangenomen die te 
slanke modellen van de catwalk en uit tijdschriften moet weren. 
De meisjes moeten voortaan een verklaring kunnen overhandigen 
waarin ze aangeven gezond te zijn en geen te lage BMI, en dus 
geen ondergewicht, te hebben.

Terugkomend op die maatschappelijke verantwoordelijkheid: 
alle Vogue-hoofdredacteuren wereldwijd bundelden al in 2012 hun 
krachten in het Health Initiative. Dit pact, ondertekend door de 
editors in chief van de negentien internationale edities, is opge-
steld om een gezonder lichaamsbeeld binnen de mode-industrie 
aan te moedigen en te ondersteunen. Met het opstellen en onder-
tekenen van het initiatief garandeert Vogue dat de modellen die 
voor het magazine werken goed verzorgd worden op shoots. Geen 
overbodige maatregel, als je bedenkt dat bikinishoots in het frisse 
voorjaar kunnen plaatsvinden en de werktijden van een gemid-
deld model niet bepaald van negen tot vijf zijn. Ook opgenomen in 
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het gezondheidsinitiatief: Vogue werkt niet met modellen jonger 
dan zestien jaar. Ander belangrijk punt is dat ontwerpers worden 
aangemoedigd hun vaak onrealistisch kleine sample sizes te her-
overwegen.

Uiteraard heb ook ik meteen van harte het Health Initiative 
ondertekend. Want hoewel deskundigen het maar niet eens wor-
den over de vraag of er een verband is tussen het schoonheidsbeeld 
dat jonge, magere modellen vertegenwoordigen enerzijds, en het 
ontstaan van eetstoornissen bij meisjes en jonge vrouwen ander-
zijds, neem ik als moeder van een jongvolwassen dochter en als 
hoofdredacteur met liefde mijn verantwoordelijkheid. Ik let op de 
modellen, zorg voor teams, let op de editors (én natuurlijk op mijn 
dochter en haar vriendinnen), zover mijn armen reiken bescherm 
ik, hopende de wereld met Vogue in alle opzichten nog mooier te 
maken.
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Recht zonder gevoel
AERNOUD BOURDREZ

Advocaat en onderhandelaar in de kunstwereld; verzamelaar van hedendaagse 

kunst; auteur van onder andere Think like a lawyer, don’t act like one; eigenaar 

van His Master’s Choice, een winkel en galerie in Amsterdam

Als advocaat treed ik regelmatig op tegen internationale modehui-
zen die inbreuk maken op de auteursrechten van mijn cliënten. In 
de regel gaat het om een kunstwerk dat zonder toestemming is af-
gedrukt op een kledingstuk. Kennelijk vond men het beeld interes-
sant. Meestal ontvang ik de volgende standaardriedel verweren: 
uit niets blijkt dat uw cliënt de maker is, het is discutabel of er 
auteursrechten rusten op dat kunstwerk, tot onze spijt is het een 
van onze onvindbare freelancers die de inbreuk heeft gepleegd, de 
verkoop is overigens al gestopt, wij hebben überhaupt geen winst 
gemaakt, u heeft niet aangetoond dat uw cliënte schade heeft ge-
leden en wij vertrouwen erop dat daarmee de zaak gesloten is. Het 
lijkt op: we hebben de vaas nooit geleend, we hebben de vaas heel 
teruggegeven en o ja, hij was al kapot toen we hem kregen.

Voor elk verweer is wel een wetsartikel voorhanden, terwijl er 
maar één vraag relevant is: wat is de hoogte van de schade die 
de kunstenaar vergoed moet krijgen? Bij het lezen hiervan kun 
je denken: op die manier gepareerd worden is niet vreemd; zo 
gaat het nou eenmaal. Dat klopt. In bepaalde werelden gaat het 
zo, maar daar gaat ook iets fundamenteel mis. Met een beroep op 
een wetsartikel wordt een beroep gedaan op het rechtssysteem. 
Een systeem dat ten dienste staat van de leefwereld: een wereld 
waarin alles in zijn wezenlijke vorm is, zonder dat een systeem dit 
heeft verpakt, versleuteld of verminkt. In de leefwereld is niet de 
afspraak het uitgangspunt, maar dat wat universeel geldt. Een 
wereld waarin de mens zichzelf noch de ander voor de gek houdt.

In het bancaire systeem, een andere systeemwereld, gebeurt 
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iets soortgelijks. De winstmaximalisatie is niet zelden de enige 
drijfveer, volledig losgekoppeld van wat wordt gevoeld in de leef-
wereld. Of het politieke systeem, waar de politicus het land moet 
dienen, maar zich meer bekommert om het krijgen van de meeste 
stemmen.

Als iemand een beroep doet op een systeem en iedereen voelt 
zich slecht bij de gevolgen, dan is er iets mis. Volgens de Duitse 
socioloog en filosoof Jürgen Habermas, die het onderscheid tussen 
de systeemwerelden en de leefwereld in kaart bracht, wordt de 
leefwereld dan gekannibaliseerd door de systeemwereld. Zo kun-
nen targets of de hete adem van aandeelhouders ertoe leiden dat 
financiële of andere producten worden verkocht die niet deugen.

Hoe de leefwereld kan lijden onder een beroep op de systeem-
wereld werd pijnlijk blootgelegd met het Milgram Experiment 
on Obedience to Authority. Proefpersonen kregen van een weten-
schapper de opdracht om de ondervraagde, die zich achter een gor-
dijn bevond, bij ieder fout antwoord een stroomstoot te geven. De 
proefpersonen bleken bereid om (zogenaamd) levensbedreigende 
stroomstoten toe te dienen. Blijkbaar is het makkelijk om iemand 
pijn te doen als je je kunt beroepen op een autoriteit, een man in 
een witte jas (lees: de systeemwereld), als je de pijn van de ander 
(lees: de leefwereld) niet ziet. Alle proefpersonen schaamden zich 
achteraf voor hun handelen.

In mijn praktijk als advocaat moet ik vaak onderhandelen met 
partijen die zich beroepen op hun baas, de wet of een intern op-
gelegde target en voor die partijen is de schade van mijn cliënt, 
de kunstenaar, niet zichtbaar, ook al weten we allemaal dat hij 
voor zijn voortbestaan afhankelijk is van een vergoeding voor zijn 
werk. In de politiek zag je niet zo lang geleden een ambtenaar die 
van hoger hand, het kabinet, de opdracht kreeg om in de kunst te 
bezuinigen. Vol trots vertelde hij de kunstwereld niet te kennen. 
Hij sneed op ingrijpende wijze in de kunsten en de schade is aan-
zienlijk.

Maar ook als de uiteindelijke schade klein is, maakt dat het 
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handelen niet heel anders. Het gaat erom dat het handelen niet 
in overeenstemming is met hoe het zou moeten zijn volgens de 
leefwereld, de wereld die we allemaal onderschrijven. Het is niet 
verwonderlijk dat het vooral misgaat in de wereld van de winst-
maximalisatie. Onderbetaling leidt immers tot een beter eindresul-
taat. Nog schever wordt het als de onderbetaalde de creatieveling 
is, die geneigd is om meer te leveren dan afgesproken.

Hiertegen verzet ik mij. Dat kost mij veel energie. Want iemand 
die succesvol is in een bepaalde systeemwereld, laat zich niet mak-
kelijk verleiden tot een andere wereld, zoals de leefwereld. Een 
advocaat die met juridische constructies de tegenpartij op afstand 
houdt, bespaart zijn cliënt wellicht kosten, maar gaat eraan voor-
bij dat hij schade aanricht in de leefwereld. Bijvoorbeeld door de 
kunstenaar niet te vergoeden voor het afdrukken van zijn kunst-
werk op een T-shirt of een dekbed, hoewel de kunstenaar volledig 
afhankelijk is van de gerechtvaardigde vergoeding. Tegelijkertijd 
merk ik dat iedereen openstaat voor de vraag of de toepassing van 
de systeemwereld in een specifiek geval wel verenigbaar is met de 
leefwereld. Of, anders gezegd, de benadering wel redelijk is. Wordt 
er toch een (in mijn ogen) misplaatst beroep gedaan op een wets-
artikel, dan reageer ik met: ‘It doesn’t feel right!’ En meestal is 
iedereen het daar wel over eens. Dat zinnetje doet wonderen en 
heeft aan de basis gestaan van veel mooie schikkingen.
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Opvoeden als  
oplossing voor alles

MELANIE PETERS
Directeur Rathenau Instituut voor onderzoek en debat over wetenschap, 

technologie en innovatie

Er liggen wel tien stekkers en kabeltjes in de fruitmand. Maar 
geen ervan heeft nog de goede aansluiting. Alleen die ene die ge-
knakt is en te langzaam oplaadt. Ochtendritueel in ons huishou-
den. Ontbijten, brood smeren en spullen bij elkaar zoeken. Alles 
is kwijt. Dat hoort erbij met opgroeiende kinderen, die op hun zol-
derkamer Netflix kijken en tegelijk online zijn met vriendinnen. 
De goede stekkertjes verdwijnen een voor een onder hun bedden. 
Irritant! We moeten ze beter opvoeden.

Nog irritanter is het - en ik kan me daar heel boos om maken - 
dat we inmiddels een fruitmand vol onbruikbare stekkers hebben. 
Toch maar niet weggooien, denk je dan, want misschien zijn ze nog 
een keer handig. Al jaren werken consumentenorganisaties aan 
standaardisering van elektronica. ‘Electric waste’ stapelt zich op, 
zo laten ngo’s weten. Vanuit kostenoogpunt, door schaarse grond-
stoffen en voor het milieu is dit onwenselijk. Maar wat me dan zo 
verbaast is dat deze hippe industrie, die zo goed weet wat we wil-
len, de juiste technologie daarvoor niet ontwikkelt. Prachtig vorm-
gegeven producten maken ze, om te aaien zo mooi. Conceptstores 
op toplocaties, waarin je je ogen uitkijkt. Smaakvolle reclamecam-
pagnes, die een levensstijl laten zien die ik graag nadoe. Ze weten 
precies wat ik wil! Waarom wordt al deze mensenkennis dan niet 
ingezet om mijn ergernissen te verminderen en voor het collec-
tieve goed?

En waarom zijn we niet kritischer als consument? Waarom 
laten we technologie over aan de ontwerpers? Ik denk omdat we 
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te veel onder de indruk zijn van deze ‘uitvindingen’ en de belofte 
daarvan. We weten niet hoe het werkt en willen daar ook niet over 
nadenken. We maken onszelf daarmee onmachtig. Zelfs politici 
laten besluitvorming over ICT vaak aan zich voorbijgaan. Maar 
technologische vooruitgang gaat toch niet alleen over gadgets, 
maar ook over mens en milieu? Daar zouden we elkaar in moeten 
opvoeden. Of zullen we daar gewoon afspraken over maken? Of 
wettelijke kaders? Misschien een beetje ouderwets, maar wel zo 
effectief. Ook al zullen de stekkertjes die het doen dan nog steeds 
verdwijnen onder het bed, de fruitmand is dan weer voor het fruit.
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Eerlijk ontwerpen
JAAP-HENK HOEPMAN

Universitair hoofddocent informatica; wetenschappelijk directeur van het 

Privacy & Identity Lab; blogger; columnist; ontwerper; muzikant

Als dertig jaar geleden je vader eerst een kopie van zijn adresboek 
had moeten overhandigen voordat de monteur van KPN bereid 
was de nieuwe telefoon te installeren, dan had je vader de deur 
in zijn gezicht dichtgegooid. Als ik in de Albert Heijn vlak achter 
je zou lopen om te kijken wat je allemaal in je winkelwagen stopt, 
dan denk ik dat ik er binnen de kortste keren bits op aangespro-
ken zou worden. Als ik al niet direct een klap zou krijgen.

Online is dat anders. Online zijn we geen consument maar het 
product dat verkocht wordt. Als je op internet shopt houdt niet 
alleen die ene winkel bij wat je allemaal koopt (en eerder gekocht 
hebt). Nee, alle webwinkels werken samen om jouw koopgedrag 
met elkaar te delen en door te verkopen. WhatsApp-berichten zijn 
sinds kort dan wel van begin tot eind versleuteld, maar nog steeds 
kun je WhatsApp alleen gebruiken als je Facebook (de eigenaar 
van WhatsApp) toegang geeft tot je contacten. Smartphones zijn 
de Stasi-agent in je jas- of broekzak. Ze houden continu je locatie 
bij, en een kopie van elke foto die je maakt gaat meteen de cloud 
in. Dan weet de geheime dienst precies waar je bent en kan die 
mooi meteen meekijken als hij dat nodig vindt. De nieuwste televi-
sies houden niet alleen bij wat je kijkt, ze luisteren ook mee tijdens 
het kijken. En al die informatie gaat naar Samsung. En we hebben 
geen idee wat die daar vervolgens mee doet.

Dat is oneerlijk! En onnodig!
Het is prima mogelijk om een sociaal netwerk te maken zonder 

een centrale database met alle posts, likes en wat niet al, waar 
Facebook vervolgens in kan lopen grasduinen. Gewoon door direc-
te verbindingen (op een peer-to-peermanier) met de smartphones 
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van je vrienden te leggen en zo direct statusupdates te delen. Wil 
je even niets delen? Dan zet je (de app op) je telefoon gewoon even 
uit.

En we kunnen ook best een smartphone ontwerpen die zich 
niet als een Stasi-agent gedraagt. Die niet allerlei informatie on-
gevraagd verzamelt en met derden deelt. Een smartphone die je 
kunt vertrouwen, die voor jouw belangen opkomt. Die open is en 
niet zoals Apples iPhone gesloten is. Zo’n smartphone zouden we 
dan ook kunnen gebruiken als onze eigen guardian of coach die 
ons beschermt in de digitale wereld die ons steeds meer omringt.

Dat is overigens niet alleen een kwestie van techniek: er is al 
een overvloed aan opensourceoplossingen beschikbaar. Het is ook 
een kwestie van gebruikersvriendelijk ontwerpen. Door ervoor te 
zorgen dat de manier waarop de app werkt duidelijk is en de app 
duidelijk laat zien wat er wel en niet gebeurt. Door erop te focus-
sen wat de gebruiker wil, en niet wat de techneut denkt dat hij wil. 
En ten slotte moet zo’n app ondersteund worden door een gezond 
en transparant businessmodel.

Het is tijd om systemen eerlijk te ontwerpen. Systemen die 
transparant zijn over wat ze doen. Waarvan te controleren is wat 
ze doen. Die doen wat je verwacht dat ze doen, en niet meer dan 
dat. Systemen die je dus niet later voor een onaangename ver-
rassing plaatsen. Waarvan het technisch ontwerp ons beschermt. 
Waarvan de gebruikersinterface intuïtief is en meteen duidelijk 
maakt wat er wel en niet kan, wat er wel en niet gebeurt. Een 
systeem waarin de gebruiker centraal staat en de controle echt in 
handen heeft.

Daar zet ik mij, samen met vele anderen overigens, voor in. 
Doet u mee?
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De onaardigheid
SACHA DE BOER

Fotograaf; journalist; doctorandus communicatiewetenschappen

Zappend langs zenders op tv en scrollend op Twitter kom je een 
ongelofelijke hoeveelheid woede tegen: witte woede, zwarte woe-
de, zwart-witte woede… Maar vooral: ongefundeerde woede. Dat 
stemt mij droevig. Want zelden leidt die woede tot iets anders dan 
een hoop gescheld over en weer, niet naar elkaar willen of kunnen 
luisteren. En aan het eind kruipt iedereen weer in zijn schulp en 
is er niets mee gedaan. Of het nu gaat om grote kwesties, kleine 
kwesties of trivialiteiten, er gaat een verkeerde energie van uit.

Vooral publieke figuren die boven het maaiveld uitsteken zijn 
een dankbaar onderwerp om een kopje kleiner te maken. Tot nu 
toe is die digitale schandpaal mij aardig bespaard gebleven. Toch 
kreeg ik – toen ik het NOS-journaal presenteerde – weleens ie-
mands toorn over mij uitgestort. Zo herinner ik me de keer dat 
we bijna een hele uitzending vulden met de verschrikkingen van 
de burgeroorlog in Syrië. Daarop kwam een mail van een kijker 
die zijn boosheid niet langer kon inhouden en de moeite nam om 
het mailadres van de NOS op te zoeken om mij een lang epistel te 
sturen. Ik ging er bijna als vanzelfsprekend van uit dat zijn woede 
ging over dictator Assad, die zijn eigen bevolking uitmoordde. En 
dat we dit als westerse wereld toch niet langer konden aanzien 
zonder in te grijpen?! Helaas had deze kijker zich vooral opgewon-
den over het feit dat de nieuwslezeres onder haar keurige jasje het 
had aangedurfd om iets aan te trekken wat veel weg had van – je 
gelooft het niet mensen, maar wat een lef – een spijkerbroek! Nu 
ging mij dit toch een beetje aan het hart, want als communicatie-
wetenschapper weet ik maar al te goed dat je geen ruis op de lijn 
wenst, zodat de boodschap niet wordt verstoord.

Dat het de degelijke, donkere spijkerbroek was die iemands 
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woede opriep en niet de ongelijke strijd van een dictator die vele 
vluchtelingen tot gevolg had, is godgeklaagd. Ik verzet me dan 
ook tegen dit soort leeghoofdige, zinloze woede met het beste wa-
pen dat er bestaat. Een wapen dat de boze man of vrouw meteen 
een spiegel voorhoudt. En dat is: aardig zijn. Of zoals zanger Da-
niël Lohues het zo mooi verwoordt: ‘Aardig doen tegen mensen 
die niet aardig doen. Want die hebben aardigheid het hardst no-
dig.’ Onaardigheid (of erger: haat) creëert een defensieve reactie 
van afstand. Het tegenovergestelde – aardig doen – kan open-
breken. De boze schrijver schrok zich dan ook een hoedje toen ik 
hem opbelde.

In de fotografie levert onaardig zijn soms een beter beeld op. Er 
zijn fotografen die school hebben gemaakt door opzettelijk onaar-
dig, afstandelijk of ronduit bot te zijn. Soms omdat ze niet anders 
kunnen: het aantal fotografen dat behoorlijk verlegen is, op het 
niet-communicatieve af, is schrikbarend hoog. Dat ontregelen kan 
leiden tot fascinerende foto’s. Zoals het fameuze portret van sir 
Winston Churchill, die met fel vlammende ogen in de camera kijkt. 
Fotograaf Yousuf Karsh had hem vlak voor het indrukken van de 
ontspanknop zijn onafscheidelijke sigaar uit de mond gerukt. De 
woeste blik van Churchill – die toch al niet amused was omdat hij 
op de foto moest, niet zijn favoriete bezigheid – maakte dit beeld 
tot een iconisch portret. Of de foto van het echtpaar Joliot-Curie, 
die je allebei aanstaren met een doordringende blik waardoor je 
als toeschouwer het ongemak zelf gaat voelen. Het verhaal gaat 
dat Henri Cartier-Bresson de deur waarachter het echtpaar stond 
opentrapte en direct op de ontspanknop drukte. Als je het doel 
hebt een goede foto te maken, vooruit. Maar ik hanteer liever een 
andere aanpak.

Poseren voor een fotograaf heeft namelijk iets heel kwetsbaars. 
Ik weet er alles van en sta dus ook liever achter de camera dan 
ervoor. Je moet je als tijdelijk model durven over te geven aan de 
fotograaf, je durven bloot te geven. Dat vereist vertrouwen. Ver-
trouwen van het model in de fotograaf (dat die er iets moois van 
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maakt) en van de fotograaf in het model (dat die bereid is zich over 
te geven).

Als fotograaf ben ik op zoek naar hoe iemand echt is. Dus niet 
naar een pose of een masker. Hoe iemand echt is, dat zie je in 
zijn ziel. En om die ziel te bereiken moet je je interesseren voor 
iemand. Dan pas durft hij zich bloot te geven. Ieder mens heeft 
er behoefte aan om gezien worden, aan erkenning, aandacht, op-
rechte belangstelling. Even snel een fotootje schieten en dan weer 
wegwezen is niet mijn werkwijze. Op het moment van fotograferen 
houd ik even heel erg veel van mijn model. En hij of zij hopelijk 
ook van mij.

Ik ben van de school van de liefde. En geloof er heilig in dat het 
liefde is waardoor we de wereld kunnen verbeteren. Dat is op dit 
moment hard nodig. Of het nu op Twitter, tv of tijdens het fotogra-
feren is. Wat mij betreft is liefde dan ook een vorm van energie. En 
een besmettelijke energie! Spread the word…
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Ik verzet me dus ik ben
THOMAS DEN DRIJVER

Creatief producent van speelfilms en documentaires, onder andere Plan C, 

Anton Corbijn Inside Out, J. Kessels en Strike a Pose

In een film is er geen verhaal zonder verzet. De reden daarvoor 
is niet heel ingewikkeld. In essentie is iedere vertelling terug te 
brengen (lekker meta) naar één constructie. Een held (in spe) 
heeft een doel, maar allerlei obstakels blokkeren de weg daarnaar-
toe voor hem of haar – in het post-Hunger Games-tijdperk stuwen 
niet alleen mannen het verhaal voort: vrouwelijke helden zijn on-
dernemend en kunnen overweg met pijl en boog, light sabre en/of 
hersenpan. Het beslechten van de barrières op weg naar het doel 
vormt de verhaallijn die we als kijker volgen, en de vraag of het 
zal lukken creëert de spanning die voorkomt dat we wegzappen.

Deze opzet is de drijvende kracht achter ongeveer iedere film. 
Van Star Wars (boerenzoon verslaat het kwade intergalactische 
keizerrijk en krijgt z’n vader weer op het goede pad) tot Good Will 
Hunting (jonge schoonmaker overwint negatief zelfbeeld en be-
wijst zich als wiskundig genie), van Soldaat van Oranje (corpsbal 
geeft de nazi’s van jetje) tot Boven is het stil (latent homoseksuele 
boer breekt uit zelfgecreëerde gevangenis zonder veel te praten). 
Het verzet is hetgeen de kijker bezighoudt.

Zonder de opzet A wil (naar) B, maar moet daarvoor langs C (D, 
E tot en met Z98) is er geen dramatisch conflict. En dus geen boei-
end verhaal. Het conflict kan extern zijn (dinosauriërs willen me 
opeten) of intern (ik moet leren me open te stellen voor monogame 
liefde als ik gelukkig wil worden, bij voorkeur door middel van een 
Toscaanse bruiloft). Het kan goed aflopen (de kikker wordt een 
prins als ik hem zoen) of slecht (vrijwel iedere horrorfilm: ‘Jeej, de 
slechterik is dood… O shit, toch niet’).

De manier waarop er met conflict wordt omgegaan zorgt ervoor 
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dat een film spannend, grappig of ontroerend is. Wanneer verzet 
echter ontbreekt, is het minder interessant. Dan wordt er getornd 
aan de vuistregel dat film boven alles niet saai mag zijn. ‘I have 
ten commandments,’ zei de Oostenrijks-Amerikaanse schrijver-
regisseur Billy Wilder. ‘The first nine are: thou shalt not bore.’ We 
volgen de reis van onze hoofdpersoon, en die wordt bepaald door de 
manier waarop die zich verzet tegen de obstakels en of hij of zij die 
weet te overwinnen. Zo bereikt de hoofdpersoon het doel en wordt 
een held (of niet). De wijze waarop verzet wordt gepleegd vormt 
dus het karakter van de hoofdpersoon.

Buiten de fantasiewereld bestaat echter de realiteit, of zoals 
rapper Sef zegt: ‘de leven’. Daarin zijn veel mensen – ikzelf incluis 
– geneigd conflict te vermijden. Als we ons ergens tegen verzetten 
impliceert dat gevaar, en als gezond nadenkende mensen gaan we 
dat liever uit de weg. Toch speelt verzet in de echte wereld een rol 
die vergelijkbaar is met de functie die het in verhalen heeft.

We definiëren ons zelfbeeld aan de hand van acties die we heb-
ben ondernomen. Reflecterend op onze jeugd zullen we eerder te-
rugdenken aan een moment waarop we over onze eigen grenzen 
heen gingen of iets overwonnen dan aan toen we thuisbleven om 
een film te kijken. Door herbeleving houden we onszelf een spiegel 
voor; aan de hand van ons verzet van toen vertellen we onszelf wat 
ons karakter is, en daarmee wie we zijn.

Jean-Paul Sartre, een collega van de eerdergenoemde Sef, zei 
ooit (en ik parafraseer): ‘De mens is niet meer dan dat wat hij doet.’ 
Oftewel, we kunnen wel van alles vinden en roepen, maar wat we 
dóen bepaalt uiteindelijk wie we zíjn. Onder aan de streep staat 
niet alles wat we ooit in de kroeg riepen, maar de balans van onze 
acties, goed en kwaad. In de praktijk spiegelen we ons eerder aan 
onze eigen handelingen dan aan die van Batman – uitzonderin-
gen daargelaten. Door bewust verzet te plegen, ontwikkelen we 
onszelf.

De kans onszelf te ontwikkelen is naar mijn mening een van 
de grootste verworvenheden van onze maatschappij. Waar ik me 
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dan ook tegen verzet is de belemmering van die ontwikkeling, 
waardoor we niet ons eigen verhaal kunnen vertellen. Dat kan 
komen door grote onrechtvaardigheden, bijvoorbeeld uitbuiting 
of onderdrukking. Maar ook ogenschijnlijk kleine dingen kunnen 
grote negatieve gevolgen hebben, met name wanneer die structu-
reel plaatsvinden. Noem het onrecht van alledag, zoals onbegrip, 
onwetendheid, achterdocht en veroordeling. Door me hiertegen te 
verzetten, ongeacht of het groot of klein is, hoop ik obstakels te be-
slechten die mensen ervan weerhouden hun potentie te bereiken. 
Door iets bij te dragen aan ‘de leven’, hoop ik mezelf in de spiegel 
aan te kunnen blijven kijken. Ik verzet me, zodat de mensen om 
me heen en ik kunnen worden wie we willen zijn: de helden van 
ons eigen verhaal.
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Mores
HANS BOUSIE

Media-advocaat; voormalig boekverkoper; uitgever; journalist

Ik heb een hekel aan mores. Mores zijn ongeschreven regels waar 
je je maar moeilijk aan kunt onttrekken als je bij een groep wilt 
horen. Ik heb dús een hekel aan mores. Aan hockeyers die dús ook 
skiën. Aan studenten die dús ook bier drinken. Aan academici die 
dús naar het Concertgebouw gaan. Aan stratenmakers, die dús 
hun broek half op hun reet hebben hangen. Aan bejaarden die dús 
vinden dat vroeger alles beter was. Aan jongeren die dús denken 
dat nu alles beter is. Aan gezondheidsfreaks die dús denken dat 
E-nummers slecht zijn en roomboter gezonder is dan margarine. 
Aan rechtse ballen die dús denken dat langharig hetzelfde is als 
kortzichtig. Aan mensen die tegen je zeggen dat je een spelbreker 
bent als je geen liedje wilt zingen op een bruiloft. Maar de meeste 
hekel heb ik aan mensen die van anderen vinden dat ze burger-
lijk zijn. Mensen burgerlijk vinden gaat dús altijd samen met zelf 
burgerlijk zijn. Als je het over ‘jullie’ hebt, dan heb je het namelijk 
over ons. Dan roep je: ‘Jullie rechtsstaat is de onze niet.’

Het doet me denken aan het liedje ‘Annabelle’ van Reinhard 
Mey. Je kunt daar vandaag de dag wel weer mee aankomen, zelfs 
opa Lionel Richie treedt tegenwoordig weer op voor dertienjari-
gen. In ‘Annabelle’ bezingt de inmiddels stokoude Reinhard een 
vooruitstrevende, maatschappijkritische dame die tegen de geves-
tigde orde aan schopt. En tegen de gevestigde orde aan schoppen 
is prachtig natuurlijk als je dat doet vanuit een volstrekt onaf-
hankelijke geest. Als je om met Albert Camus te spreken ‘l’homme 
revolté’ bent, hij die vanuit zijn diepste overtuiging vecht voor zijn 
gelijk. Voor dat soort mensen heb ik diep respect, maar niets dan 
dedain voor hen die schoppen omdat dat schoppen bij hun groeps-
norm hoort.
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Terug naar Reinhard Mey. Hij beschrijft de laatste categorie 
mensen bijzonder fijntjes doordat hij Annabelle beschrijft in haar 
‘non-conformistenuniform’, een prachtige contradictio in termi-
nis. Voor de eenvoudigen van geest onder u (toen ik nog voor een 
dagblad werkte prentte de hoofdredacteur ons geregeld in dat wij 
moesten schrijven op het niveau van een achtjarige, vandaar): 
hiermee haalt Mey natuurlijk vernietigend uit naar de revolutio-
naire geest. Die zogenaamd onafhankelijke denker, die kritisch de 
geborneerde burger op de hak neemt, lacht om zijn volkstuin, zijn 
stropdas en zijn pensioenvoorziening, maar zich ondertussen zelf 
omgeeft met gelijkgestemden met staartje en baardje.

Vandaag de dag bekruipt mij hetzelfde gevoel bij de volgende 
generatie punkers: de hipsters. Hipsters stellen zich op als de non-
conformisten van de nieuwe samenleving. Zij dragen het hippe 
uniform, zijn zonder enige uitzondering cool en komen uitsluitend 
op plaatsen die hot zijn. Bij die hotspots wordt een heus deurbeleid 
gehanteerd, alleen mensen met de juiste uitstraling (vibes heten 
die in die wereld) worden toegelaten. Dus zeg maar zoals voorheen 
in die beroemde Utrechtse discotheek slechts spierwitte mensen 
werden toegelaten. Wat nu die juiste uitstraling is, is moeilijk te 
zeggen. De finesse van uitstraling wordt uitsluitend herkend door 
mensen vanuit de scene (ook weer een hipsteruitdrukking).

Ik heb bij een andere scene weleens geprobeerd de vinger ach-
ter de juiste uitstraling te krijgen, maar kreeg het deksel op de 
neus. Ik werkte ooit in een jongerentehuis waar als modewoord 
‘rof ’ werd gehanteerd, een beetje vergelijkbaar met wat nu ‘vet’ is. 
Ik vroeg aan een van de daar gelegerde meisjes wat iemand ken-
merkt die ‘rof ’ is. Nou, zei ze, rof is iemand met een trainingspak 
en een Rolex. Aha, zei ik, dus als ik een trainingspak aantrek en 
een Rolex omdoe ben ik rof? Nee, zei ze met een wegwerpgebaar, 
jíj niet; mij in opperste verwarring achterlatend natuurlijk. Nou 
heb ik niets tegen mensen die gelijkgestemden opzoeken om zich 
in het warme bad van de herkenning te kunnen dompelen. Moet 
je vooral doen. Als je maar niet de fout van Annabelle maakt en je 
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tegelijkertijd zo groepsconform opstelt dat je niet alleen hot bent, 
maar ook cool. Immers, als je hot met cool mengt ben je lauw.
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Lamzakken
INGE LOES TEN KATE

Assistant professor; planeetwetenschapper en astrobioloog, Universiteit 

Utrecht

Nederland, het land dat zichzelf zo geëmancipeerd vindt, onder 
andere omdat vrouwen zoveel vrijheid hebben en omdat er zoveel 
mogelijkheden zijn om parttime te werken. Dat vinden vrouwen 
namelijk prettig, want dan kunnen ze alles combineren.

De laatste tijd heb ik steeds vaker het idee als ik met parttime 
werkende vrouwen praat, dat ze dit doen omdat ze anders te veel 
moeten, het niet meer kunnen overzien en helemaal nooit meer 
tijd voor zichzelf hebben. Maar wat kunnen ze dan precies niet 
overzien? Waar het op neerkomt, is niet dat vrouwen de druk op 
het werk niet aankunnen, dat kunnen ze namelijk prima. Het is 
de combinatie van werk en thuis, huishouden en kinderen verzor-
gen, die te veel is. En dat terwijl al die vrouwen een partner thuis 
hebben.

Het klinkt toch heel logisch dat als twee mensen elkaar tegen-
komen, elkaar lief vinden en een relatie beginnen, één plus één drie 
is. Twee mensen die zelf goed weten wat ze willen en waarbij de 
aanwezigheid van de partner meerwaarde geeft aan het bestaan. 
Zo gaat dat tenminste in mijn relatie. In zo’n relatie zorg je dan 
een beetje voor jezelf en een beetje voor de ander. Je laat de ander 
vrij, maar ondersteunt elkaar ook om samen verder te komen en 
jezelf verder te ontplooien. Vervolgens komen er dan in veel geval-
len kinderen. Dat lijkt mij dan ook een gezamenlijke beslissing en 
een gezamenlijke reis (je zou zelfs kunnen zeggen: project).

Maar wat blijkt: dan is het ineens allemaal wel heel veel moei-
te. Papa moet vijf dagen in de week werken, dus papa is moe. Papa 
kan best de kinderen één keer in de week naar school brengen en 
ze weer ophalen, en misschien ook wel een keertje koken. Verhaal-
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tjes voorlezen gaat natuurlijk prima, want dat is leuk. Maar ver-
der is het wel heel druk. En papa moet natuurlijk gewoon werken. 
En het is beter voor de kinderen als er altijd iemand klaarstaat. 
Dus misschien is het dan toch voor iedereen het beste als mama 
dan maar parttime werkt, want alle was doen en opruimen en bo-
terhammen smeren moet ook gedaan worden. En dan krijgt mama 
de mogelijkheid om even in zichzelf te investeren, waardoor ze een 
betere baan kan krijgen, maar daarvoor moet ze wel een avond in 
de week naar cursus. Maar dat kan niet, want wie doet er dan de 
kinderen, krijgen de kinderen dan wel genoeg aandacht? En dan 
moet mama eens een nachtje weg en overziet papa het niet meer, 
dus moet er hulp ingevlogen worden.

Maar wacht eens even, papa wilde toch ook die kinderen? En 
mama wil toch ook graag zich kunnen ontwikkelen op het werk? 
En ze deden dit toch samen? Mijn definitie van samen is alle twee 
evenveel, niet ik een beetje meer of minder dan jij. Nu kan ik mij 
gelukkig prijzen dat ik een man heb bij wie samen wél ieder de 
helft betekent. Maar hoezo gelukkig? Dit zou toch gewoon de stan-
daard moeten zijn?

Mannen van Nederland: het is 2016! Jullie zijn een stelletje 
egocentrische lamzakken! Leef je eens in in je vrouw! Je vrouw 
heeft ook een eigen identiteit, wil ook zichzelf ontwikkelen, wil 
ook kansen voor zichzelf. Je vrouw is er niet om voor jou en de kin-
deren te zorgen, zodat jij wel gewoon meer dan veertig uur kunt 
werken en carrière kunt maken. Natuurlijk ben je moe, maar dat 
is zij ook! Lach er samen om en smeer eens een keer die boterham-
men, of vouw eens een keer die was op. Het leven draait niet alleen 
om jou, waarbij voor jou gezorgd moet worden, zodat jij die leuke 
baan hebt en alleen de leuke dingen van je kinderen ziet. En geef 
daarmee eens het goede voorbeeld aan je kinderen, zodat hopelijk 
de generatie na ons het wél echt begrijpt! Je vrouw wil namelijk 
wél haar eigen leven! Als ze niet het gevoel zou hebben dat er 
voortdurend over haar heen gelopen wordt.

Waar verzet jij je tegen.indd   196 17-08-16   11:04



197

Het leed achter  
de lulligheid
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schrijver van Het idee m/v (2010), Eet mij (2012) en Iedereen is bi (in de maak)

Het is het gesprek van de dag bij de plaatselijke supermarkt: de 
burgers uit een naburig dorpje zijn boos. Ze hebben zelfs een on-
line petitie op poten gezet. Het dorpje in kwestie is van het sub-
type lommerrijk en bij vlagen idyllisch, en gelegen aan de andere 
kant van de snelweg die langs mijn provinciestadje loopt. Die 
snelweg, dat blijkt het probleem niet. Wel de hoge en felverlichte 
reclamezuil die een niet nader gespecificeerde onverlaat ernaast 
wil plaatsen. Een ontsiering van het landschap, dat is het. En is 
zo’n kapitalisme-vererende rotpaal overdag al geen kijk, ’s nachts 
wordt het helemaal een ramp. Weg is de fijne duisternis die nu nog 
maakt dat de dorpsbewoners slapen onder het licht van slechts de 
sterren en de maan. Baden in neonlicht zullen ze. En wat te den-
ken van nachtdieren als de uil en de das?

Op de groenteafdeling hoor ik het gemopper van de boze burger 
naast me beleefd aan, terwijl ik me ondertussen bezighoud met 
het optimaliseren van een bloemkoolvraagstuk (zo groot mogelijk, 
maar met zo weinig mogelijk slechte plekken). Terwijl hij zijn ver-
haal doet, denk ik echter stiekem na over de lulligheid der dingen. 
Hoe kun je je nou zo druk maken over een reclamemast? Zijn er 
geen belangrijkere zaken in de wereld?

Bij het brood fluit ik mezelf mentaal terug, want ik weet uit er-
varing hoe vervelend het is als mensen zo redeneren. Zelf bevond 
ik me meermalen aan het ontvangende eind van deze denkwijze. 
Wanneer ik me druk maakte over de stereotypering van jongens en 
meisjes in speelgoedfolders bijvoorbeeld. Zij een poppenmoedertje, 
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hij een lego-ninja. Zij een plastic stofzuigertje, hij een microscoop. 
Zij met een mini-make-upset, hij met een voetbal. Dat soort werk.

Hoe kun je je daarover opwinden, vroegen mensen me boos, 
terwijl er ook meisjes worden besneden, of uitgehuwelijkt, of alle-
bei? Dat is een drogredenering uiteraard. Als je deze gedachtegang 
doortrekt, zou ook niemand meer mogen klagen over de regen, 
want elders in de wereld zijn er zulke grote droogtes dat mensen 
honger lijden. Je zou nooit meer mogen mopperen op het beleid 
van Rutte, want Assad is duidelijk een veel grotere schurk. En een 
reclamezuil langs een snelweg? Bij Aleppo hebben ze niet eens een 
snelweg meer (of een naburig dorpje).

Bij de yoghurt zie ik een kleuter met een kinderkarretje die – 
ondanks de loop-es-doors van zijn vader – met vastberaden blik 
voor de Danoontjes blijft staan, en kom ik tot de conclusie dat ook 
kleine dingen verzet verdienen. Zoals die speelgoedfolders. In de 
jaren dat ik erover schreef en over vertelde op televisie en tijdens 
lezingen, kwam ik allerlei stereotype-gerelateerde treurigheid te-
gen. Ik las over wetenschappelijk onderzoek van een psycholoog 
die liet zien dat alleen al het hanteren van aparte categorieën voor 
jongens en meisjes bij kinderen hun geloof in genderstereotypen 
aanwakkert. Zo zeggen ze vaker dingen als: ‘Alleen vrouwen kun-
nen voor koters zorgen’, of: ‘Alleen mannen kunnen president of 
arts worden.’

Maar meer nog bleven me de verhalen bij van kinderen die zelf 
niet in roze-blauwe cliché-hokjes pasten. Het meisje dat haar ha-
ren kort liet knippen, in een Spiderman-vest naar school ging en 
zich eindelijk lekker zichzelf voelde, alleen om door klasgenoten te 
worden uitgescholden voor ‘vieze lesbi’. De jongen die me na een 
debatavond vertelde hoe hij op zijn vierde verjaardag van een tan-
te de pop kreeg die hij zo graag wilde, en dat zijn vader die in de 
vuilnisbak gooide, ‘want anders word je nooit een echte vent’. En 
de studies die aangeven dat dit geen klein, particulier probleem 
is. Zo publiceerde onderzoeksbureau Movisie in 2015 een artikel 
waarin stond dat zelfs jonge kinderen die zich niet conformeren 
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aan stereotiepe noties ‘bijvoorbeeld niet [mochten] meedoen met 
de andere kinderen, werden uitgescholden of opgesloten in de wc’. 
En ook dito pubers krijgen het zwaar voor hun kiezen. Of ze nu 
hetero, homo, lesbisch of bi zijn: uit onderzoeken blijkt dat gender-
non-conforme tieners vaker worden gepest, vaker te maken krij-
gen met stigmatisering, vaker depressief zijn en vaker een einde 
aan hun leven proberen te maken.

Bij de kassa sta ik in de rij achter de boze burger, en realiseer 
ik me dat achter lullige issues toch groot leed kan schuilgaan. Zo 
hartstochtelijk als ik me wil inzetten voor kinderen die niet in gen-
derhokjes passen omdat ik hun een leven gun vol vrijheid in een 
vriendelijke, ruimdenkende wereld, zo gepassioneerd gunt deze 
nijdige man zijn dorpsgenoten een leven zonder reclamezuilen, 
onder een onbezoedeld firmament. Nachten vol duisternis; de uil 
en de das zullen hem dankbaar zijn.
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Vinger de Verlichting
LINDA DUITS
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aan de Universiteit Utrecht; freelance docent

Voor vrouwen was de Verlichting geen feestje. De verheerlijking 
van verstand pakte voor ons nadelig uit, juist vanwege de split-
sing tussen gevoel en rede. Waar het laatste aan De Man werd 
toebedeeld, kregen wij het eerste letterlijk in de maag gesplitst. 
De achttiende eeuw was het begin van het ‘verschildenken’: het 
idee dat er twee stabiele, onvergelijkbare en vooral tegengestelde 
geslachten zijn. De belangrijkste pijler daarvan is de opvatting 
dat vrouwen seksueel passief zijn. Een mythe die met wetenschap 
weinig te maken heeft en alles met oneigenlijke ongelijkheid.

Tot de Verlichting dachten mensen dat een vrouw ook moest 
klaarkomen wilde er bevruchting kunnen plaatsvinden. In de 
achttiende eeuw kwam men erachter dat dit niet nodig was. Ter-
wijl vrouwen duizenden jaren de wellustigen waren, werd ons 
nu ineens passiviteit toegeschreven. Daarmee ontstond de basis 
voor het verschildenken, dat veel verder ging dan het orgasme. De 
vrouw werd ineens gezien als een totaal andere soort.

De Amerikaanse historicus en seksuoloog Thomas Laqueur 
stelt dat we tijdens de Verlichting van een model van één sekse 
naar een model van twee geslachten gingen. In die nieuwe visie 
werd alles aan de vrouw als tegengesteld aan de man gedacht. 
Daar was geen wetenschappelijk bewijs voor (dat mooie Verlich-
tingsideaal) maar het paste perfect bij de veranderingen van de 
tijd. Het bestempelen van vrouwen als passief en zwak legitimeer-
de verschillen in de politieke, economische en culturele levens 
van mannen en vrouwen. Met de verstedelijking gingen mannen 
bijvoorbeeld buitenshuis werken en ontstond een middenklasse-
ideaal van de vrouw die thuisbleef. Aan de nieuwe ongelijkheid 
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tussen man en vrouw was niets te doen, want de basis voor het 
verschil werd gelegd in de natuur. En die kun je niet veranderen.

Nog steeds zitten we met de erfenis, nog steeds denken men-
sen dat klaarkomende vrouwen nergens voor nodig zijn en dat we 
dat dus maar niet moeten aanmoedigen. De mythe van de sek-
sueel passieve vrouw maakt zichzelf waar. Zo staat in voorlich-
tingsboekjes dat jongens masturberen en dat meisjes dat sóms 
ook doen. Dat is inmiddels feitelijk juist: volgens het kenniscen-
trum voor seksualiteit Rutgers heeft slechts 73 procent van de 
meisjes van achttien tot twintig jaar weleens gemasturbeerd. 
Het betekent echter ook dat meisjes die wel vingeren, ook al zijn 
ze in de meerderheid, zichzelf als vreemde eend in de bijt zien. 
In romcoms, televisieseries en in bladen wordt voortdurend door-
gegeven dat mannen jagers zijn en niets kunnen doen aan hun 
seksuele driften. Een normaal meisje is daarentegen een seksu-
eel passief meisje. Seksualiteit wordt gezien als iets wat meisjes 
wordt aangedaan.

De wetenschap over het vrouwelijk orgasme is ronduit ruk. 
Freud vond clitoraal klaarkomen puberaal en stelde dat volwas-
sen vrouwen vaginaal tot een hoogtepunt moesten komen. Sek-
suologen ruziën tegenwoordig over het al dan niet bestaan van 
vrouwelijke ejaculatie en de g-spot. Pas in 1998 (!) kwamen we-
tenschappers erachter dat de clitoris niet een knopje tussen de 
schaamlippen is, maar een orgaan vol zwellichamen dat zo’n 9 tot 
11 centimeter lang is. Nog steeds bestaan er maar weinig lesboe-
ken die laten zien hoe de clitoris er echt uitziet.

Ruim een kwart van de jonge vrouwen heeft dus haar eigen 
lichaam nog niet verkend. Dat is onvergeeflijk. Tel daarbij op dat 
hetero’s extreem gericht zijn op vaginale seks, waarbij zijn orgas-
me het einde van de sessie inluidt, en je snapt dat het niet zo gek 
is dat veel meisjes moeite hebben met klaarkomen. De mythe dat 
vrouwen van nature niet geil zijn vormt het grootste obstakel voor 
het seksueel welzijn van de vrouw. Hoe had de wereld eruitgezien 
als die verandering in het denken niet had plaatsgevonden? Als de 
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seksualiteit van vrouwen niet ontkend was? Wat zou er gebeuren 
als we haar ontketenen?

Masturberen is de beste manier om te oefenen met klaarkomen 
en om uit te vinden wat je lekker vindt. Jongens doen dat volop. 
Het is tijd dat meisjes daar een voorbeeld aan nemen. De gevolgen 
van het doorbreken van de mythe van de seksueel passieve vrouw 
zijn niet in te schatten, net als dat we nog niet goed weten wat 
betrouwbare anticonceptie betekent. Die bestaat nog te kort om de 
gevolgen op de lange termijn voor de samenleving te kunnen over-
zien. We weten wel wat de nasleep was van het verschildenken: de 
onderdrukking van de vrouw op alle maatschappelijke terreinen. 
Fuck dus dat domme idee uit de Verlichting, of om het nog pun-
ker te zeggen: vinger de Verlichting. Het zal een radicaal nieuwe, 
schitterende wereld zijn.
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Erfgoedkrentenwegers
DAVID FONTIJN
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van Transformation through destruction

Een samenleving kan niet zonder verleden. Het verleden kan men-
sen inspireren en prikkelen, samenbrengen en uit elkaar drijven. 
Een archeologische ontdekking kan het beeld dat wij van onszelf 
hebben – via ons verleden – bevestigen, maar ook danig in de war 
schoppen. De kilometerslange grafheuvellandschappen van Epe 
en Vaassen laten zien dat ons land vierduizend jaar geleden be-
volkt werd door mensen met een totaal andere religie en visie op 
de wereld dan wij. DNA-bewijzen voor een vijfduizend jaar oude 
massale migratie naar Europa maken fijntjes duidelijk dat de hui-
dige migratiegolf er slechts één van vele is; de gruwelijke vondst 
van een vierduizend jaar oud massagraf bij Wassenaar roept de 
pijnlijke vraag op hoe vreedzaam menselijke samenlevingen van 
nature nu eigenlijk zijn. Het verleden is een waarde op zich. En 
zaken die waardevol zijn, daar moet goed voor gezorgd worden.

Maar hier lijkt nu precies iets mis te gaan. Door de manier 
waarop archeologie in Nederland gemanaged, gereguleerd en ge-
commercialiseerd is, lijkt het verleden dat zich in de grond bevindt 
in plaats van een culturele waarde steeds meer een pain in the ass 
te zijn geworden.

‘Alles van waarde is weerloos,’ zei Lucebert ooit. Dat geldt zeker 
voor het archeologische erfgoed dat vroeger te pas en te onpas bij 
bouwwerkzaamheden werd opgeruimd zonder dat iemand ernaar 
omkeek. Er kwam dan ook wetgeving om de zorg voor dat verleden 
beter te regelen. En daaruit ontstond een hele nieuwe archeologi-
sche sector, met regulering, een koppeling tussen archeologie en 
ruimtelijke ordening, en marktwerking. Maar zoals dat wel vaker 
gaat met dingen die bedacht zijn met de beste bedoelingen, kreeg 
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de omgang met het archeologische erfgoed ook zo zijn eigen dyna-
miek.

Archeologen die uit passie voor het verleden waren gaan stude-
ren zagen zich ineens onderhandelen over de vierkantemeterprijs 
voor de opgraving van een steentijdkamp. Andere werden gecon-
fronteerd met erfgoedkrentenwegers die bedongen dat er best wel 
een grafje minder kon worden onderzocht of dat er aan de middel-
eeuwen op dat moment even geen behoefte was. Terwijl archeolo-
gische bedrijven pijnlijk ondervonden wat het betekent om in een 
verdringingsmarkt te opereren, trokken universitair archeologen 
zich teleurgesteld terug in een academisch refugium. Wat begon 
als cultureel ondernemerschap kreeg gaandeweg soms meer een 
saneringslogica. De wetten van de markt deden niet alleen wat 
met de mensen die zich met het verleden bezighielden, maar ook 
het verleden zelf bleef niet ongemoeid. Voor velen werd het verle-
den een ‘ding’ – iets wat je kunt opdelen en opruimen. Iets waar je 
‘te veel’ van kunt hebben en waar ‘verstoorders’ van het bodemar-
chief, zoals bouwondernemingen, vaak ongewild mee opgezadeld 
werden. Je zou je kunnen voorstellen dat dit niet direct de meest 
handige manier is om enthousiasme op te wekken voor archeolo-
gisch onderzoek.

Maar laten we niet in het negatieve blijven hangen. Verzet 
houdt immers ook – op een gegeven moment – verzoening in. Dit 
hele systeem waarmee we in Nederland het verleden ‘managen’ is 
opgezet omdat we vinden dat het verleden een culturele waarde 
is die ertoe doet – geen last. Het kan ons vertellen wie we zijn en 
waar we vandaan komen; het kan mensen verwonderen of ver-
warren. Een spannende vondst of ontdekking geeft kleur aan de 
beleving van het heden.

Archeologie gaat uiteindelijk over grote vragen – geen enkel 
ander vak kan met zo’n tijdsdiepte het grote verhaal vertellen over 
landschap en identiteit, migratie, samenleven en conflict, duur-
zaamheid of hoe samenlevingen zijn geworden tot wat ze nu zijn. 
Resten van en verhalen over een onvermoed verleden hebben het 
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in zich om velen aan te spreken, maar moeten wel verteld en ver-
beeld worden – op alle mogelijke wijzen en niveaus. Hier ligt een 
schone, gezamenlijke taak voor overheden, archeologische bedrij-
ven, amateurs én universitaire partijen. Juist dit nieuwe archeo-
logische bestel inclusief marktwerking heeft namelijk een enorme 
groei aan gegevens over het verleden mogelijk gemaakt. En als 
‘product’ krijgen die nieuwe vondsten en sporen pas echt betekenis 
als ze gebruikt gaan worden bij het beantwoorden van die grote 
vragen. Hoe ging men bijvoorbeeld vijfduizend jaar geleden in Eu-
ropa om met massale migraties? Bestaat er vanuit het verleden 
geredeneerd eigenlijk wel iets als een ‘Europese identiteit’?

Bij grote vragen past geen krentenwegersmentaliteit. Om met 
Wim de Bie te spreken: ‘Wie het heden beoordeelt moet over vol-
doende verleden beschikken.’ Misschien moeten we niet simpel-
weg ‘voldoende’ verleden hebben, maar ook een verleden dat aan 
de grote vragen van het heden voldoet.
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Alle moslims  
gooien bommen

PETRA SIJPESTEIJN
Hoogleraar Arabische taal en cultuur, Universiteit Leiden

Bij de dies natalis van de Universiteit Leiden las ik dit jaar een 
Arabisch gedicht voor. Ik had een paar regels van de negende-
eeuwse Iraakse dichter Ibn al-Rumi gekozen waarin hij de in die 
tijd hoogoplopende strijd tussen het leger en het bestuur behan-
delde. Een van de regels luidt, vrij vertaald: ‘Het zwaard waar ie-
dereen bang voor is kan niets uithalen zonder dat de pen ertoe 
opdracht geeft.’ Met andere woorden: het bestuur – en niet het 
leger – heeft het laatste woord over de inzet van geweld.

Hoewel iedereen vol lof was over de keuze van de universiteit 
om juist nu Arabische gedichten voor te dragen, waren veel men-
sen verontwaardigd over de thematiek van het gedicht. Het ging 
hier immers, in hun ogen, om het zoveelste voorbeeld waaruit 
blijkt dat de Koran (de pen) geweld (het zwaard) legitimeert of, 
erger nog, er opdracht toe geeft. Wilde de Leidse universiteit zich 
daar tijdens haar verjaardag wel mee associëren?

De interpretatie van mijn verontwaardigde publiek vind ik 
buitengewoon vergezocht. Er wordt immers gemakshalve van uit-
gegaan dat ‘de pen’ in een islamitische context automatisch het 
woord van God is. Als ik naar het publieke debat kijk, had ik me 
daar misschien minder over hoeven te verbazen. Wanneer het gaat 
om moslims en hun gedragingen is de volgende observatie wijd-
verbreid: moslims laten zich uitsluitend leiden door hun geloof, dat 
geloof staat beschreven in de Koran, en de Koran is gewelddadig. 
Deze redenering is verkeerd om twee redenen. De meeste moslims, 
ook belijdende moslims, laten zich in hun gedrag niet zonder meer 
leiden door de letterlijke tekst van de Koran. Daarnaast breekt 
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de eenzijdige zwart-witinterpretatie, uitsluitend gebaseerd op de 
Koran en islamitisch recht, die nu dominant lijkt onder moslims 
met een eeuwenoude traditie van pluriformiteit.

De tekst van de Koran biedt op directe vragen over het dage-
lijks leven anno 2016 weinig concrete antwoorden. Het is dan ook 
niet voor niets dat islamitische geleerden zich al meer dan 1500 
jaar lang bezighouden met het (her)interpreteren en becommenta-
riëren van de Koran. Ook vandaag laat een willekeurige islamiti-
sche vraag-en-antwoordwebsite zien hoeveel vragen de tekst van 
de Koran oproept én onbeantwoord laat.

Ik heb het dan niet alleen over vragen uit het dagelijks leven 
die in de zevende eeuw nog niet aan de orde waren. Mag ik de 
Koran op mijn mobiele telefoon lezen? Is stamceltherapie toege-
staan? Is een hypotheek een geoorloofde financiële constructie om 
een huis te kopen? Het gaat ook over kwesties die al eeuwenlang 
volgens beproefde methoden steeds opnieuw gewogen worden op 
basis van de Koran, de uitspraken en daden van de profeet Mo-
hammed, maar ook – en dit is belangrijk – op grond van de lokale 
context en zelfstandige interpretatie. Kwesties waarmee moslims 
zich ook in de eenentwintigste eeuw wenden tot autoriteiten op 
internet, in en rond de moskee of in het theehuis. Vervangen belas-
tingen betaald aan een politieke overheid mijn plicht aalmoezen te 
geven? Hoe ga ik om met andersdenkenden? Die autoriteiten ko-
men trouwens ook al eeuwenlang met uiteenlopende antwoorden. 
En als het antwoord niet bevalt, kan een moslim iemand anders 
die hij gezag toekent raadplegen.

Al snel na de dood van Mohammed, die elke kwestie met zijn 
(wetgevende) voorbeeld kon oplossen, raakte men in de islami-
tische wereld overtuigd van het adagium ‘agree to disagree’. Dit 
consensusmodel werd niet alleen vastgelegd in de verschillende 
rechtsscholen die de islam kent, maar is ook een onderliggende 
aanname die de geleerden – toen en nu – als een wezenlijk ken-
merk van de islam beschouwen. Het grijze gebied, de mogelijkheid 
tot het vinden van aanvaardbare alternatieven, pluriformiteit en 
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ambiguïteit zijn uiteindelijk richtinggevend in de dagelijkse prak-
tijk van de islam.

Een religie die alle aspecten van het leven betekenis moet ge-
ven, moet ook wel de complexiteit van dat leven weerspiegelen. 
Mijn promovendus uit Koeweit besloot na een jaar in Nederland 
dat het hem te zwaar valt om hier – met de lange lichte zomeravon-
den – ramadan te vieren. Hij heeft besloten om de vastenmaand 
in zijn thuisland door te brengen. Hanina Ajarai, columnist bij het 
Algemeen Dagblad, schreef in haar eerste column dat zij niet een 
hoofddoek draagt omdat ze dat ‘moet’ van haar geloof of van de Ko-
ran, of omdat ze zich vromer voelt dan anderen. Ze draagt hem als 
signaal voor haar omgeving: ik ben moslim, handig om te weten 
als je me tijdens de ramadan koffie aanbiedt.

Moslims worden gedreven door dezelfde vreugdes, angsten, am-
bities, zorgen en pragmatische overwegingen als andere mensen. 
In een discussie over Nederlandse moslims die naar Syrië reizen 
om zich bij IS aan te sluiten zei iemand uit het publiek: ‘Als u ze zo 
beschrijft zijn het net mensen!’ Natuurlijk zijn wij allemaal men-
sen. Sommigen van ons menen helaas bommen te moeten gooien 
en vinden daarvoor legitimering in de Koran, de Bijbel, Marx, na-
tionalisme of een andere ideologie. De meesten van ons verwerpen 
zulke interpretaties gelukkig.
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Zaaien van angst
RIANNE LETSCHERT
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Moet je cynisch of misschien angstig worden als je leest dat IS-
strijders een vluchtelingendorp in Turkije net over de grens met 
Syrië gebombardeerd hebben, dat een Amerikaanse presidents-
kandidaat iedereen die moslim is de toegang tot het land wil 
ontzeggen of dat Nederlandse relschoppers varkenskoppen door 
de ruit van een islamitische slager gooien? Dit waren maar wat 
nieuwsberichten op een druilerige dag in mei die het beeld neer-
zetten van afwijzing van diegenen die ‘anders’ lijken te zijn. Het 
antwoord is nee. Ik verzet me tegen iedere vorm van cynisme of 
angst, want er gebeurt zoveel om ons heen wat me doet beseffen 
dat er naast deze sombere berichten zoveel meer mooie berichten 
zijn, die helaas vaak NU.nl of de Metro niet halen.

Soms lijkt het alsof we elkaar steeds dieper de put in praten; 
is de economische crisis van de voorpagina verdwenen, worden we 
dagelijks geconfronteerd met een vluchtelingencrisis. We praten 
vaak en graag in terminologieën of frames die negatief zijn, waar-
bij we de bedreigingen op onszelf betrekken en over het hoofd zien 
dat het meestal anderen zijn die de hoogste prijs betalen. Klopt 
het dat we lijden aan de ‘globalisering van de onverschilligheid’, 
zoals de paus eens suggereerde? Zijn we eerder geneigd naar onze 
eigen verworvenheden te kijken, en zijn we bang die kwijt te ra-
ken? Verklaart dat de heftige emoties van hen die vijandigheid en 
boosheid richting lokale politici uiten omdat ze opvangcentra voor 
vluchtelingen willen openen in hun gemeente? Ik durf te stellen 
van niet. De vele burgerinitiatieven die spontaan ontstonden om 
vluchtelingen te helpen bij hun aankomst in Nederland zijn maar 
enkele van de voorbeelden die laten zien dat oprechte aandacht en 
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hulp óók bestaan in onze samenleving. En dat onze samenleving 
veerkrachtiger is dan we beseffen.

Ik verzet me dan ook tegen het zaaien van angst, waar de me-
dia en sommige politici een grote rol in spelen. Door mijn werk als 
hoogleraar ervaar ik andere werelden en krachten die een ander 
beeld laten zien. Een beeld dat toont dat mensen ver van hier de-
zelfde dromen, dezelfde wensen en soms dezelfde angsten kennen, 
maar ook een beeld van veerkracht. Voor mijn werk ontmoet ik 
mensen die de genocide in Rwanda hebben overleefd, maar hun 
geliefden vermoord hebben zien worden, of slachtoffers in Libanon 
die een terroristische aanslag hebben meegemaakt. Wat me opvalt 
als ik deze mensen spreek, is de enorme veerkracht die ze tonen. 
Als we aan slachtoffers denken, en zeker aan mensen die ernstige 
geweldsmisdrijven hebben meegemaakt, denken we vaak dat voor 
hen het leven alle kleur heeft verloren. Maar niets blijkt minder 
waar. Zelfs mensen die het ergst denkbare hebben meegemaakt, 
vinden de kracht om door te gaan. En niet door te gaan omdat het 
moet, maar omdat ze het willen.

Met het gevaar te generaliseren, valt het me steeds weer op dat 
de mensen die ik spreek vrijwel allemaal een positieve levenshou-
ding hebben. Neem Pascasie, een Rwandese dame die de genocide 
in Rwanda heeft overleefd, en met wat emotionele en financiële 
steun van de Nederlandse Stichting Mukomeze haar ervaringen 
als slachtoffer van seksueel geweld gebruikt om andere slachtof-
fers te begeleiden en op weg te helpen. Of Malek, een Syrische 
vluchteling die met zijn jonge gezin de barre tocht naar Europa 
heeft ondernomen, en nu in september aan zijn masteropleiding 
aan de Technische Universiteit Delft is begonnen met behulp van 
een beurs van de stichting UAF. Deze mensen inspireren me en 
tonen aan hoe krachtig veerkracht is.

Het ontmoeten van andere mensen en het ontdekken van an-
dere werelddelen is niet voor iedereen weggelegd. De massa moet 
het vaak doen met wat hem wordt voorgeschoteld via de mediaka-
nalen, met alle kleuringen die daarbij horen. Ik verzet me tegen 
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het klakkeloos overnemen van deze nieuwsgaring, juist omdat ik 
totaal andere, en vaak zelfs tegenovergestelde, ervaringen heb. 
Het paradoxale is dat ik deze ervaringen opdoe in gebieden waar 
landen vechten met hun verleden, waar het uiterste van mensen 
wordt gevraagd om niet cynisch, boos of angstig te worden. Ik zal 
me blijven inzetten om de veerkracht van mensen te tonen, om 
daarmee een positief tegengeluid te laten horen ten opzichte van 
alle negatieve nieuwsfeiten die ons worden aangeboden. De kracht 
in mensen zien en gezamenlijk proberen deze kracht nog meer te 
versterken, zouden we met elkaar tot doelstelling moeten verkla-
ren. Dit geldt ook voor mensen die we kwetsbaar achten of van wie 
we denken dat ze ‘anders’ zijn.
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Joods-christelijk,  
my ass

RIKKO VOORBERG
Theoloog; oprichter van de PopUpKerken; auteur van De dominee leert vloeken

Staatssecretaris Halbe Zijlstra werd witheet toen paasaanbie-
dingen opeens lenteaanbiedingen werden genoemd in de HEMA-
folder. Pasen en de rest van de joods-christelijke traditie worden 
ingezet om vreemdelingen en hun overtuigingen te weren. En dat 
is precies het omgekeerde van wat die traditie bedoelt. Doe dan 
maar weg, dat paasfeest. Het is stuk, het werkt niet meer blijk-
baar. Laat de rest van de joods-christelijke santenkraam ook maar 
zitten. Misschien vinden we dan de inhoud terug.

Ik vluchtte het land uit met Pasen, samen met wat vrienden. 
En we vroegen nederig aan de vluchtelingen in Idomeni of we onze 
tentjes bij hen mochten opzetten gedurende het paasweekend. We 
zeiden hun dat we de verhalen van onze politiek zat waren en 
graag die van hen hoorden. Het was een rottig oord, daar aan de 
Grieks-Macedonische grens. Zo’n 12.000 Afghanen, Syriërs, Pa-
kistanen en Irakezen zaten muurvast in de modder. Vrouwen en 
kinderen waren hun mannen nagereisd omdat de gezinshereni-
gingsprogramma’s te lang duurden en het te onveilig was om te 
blijven. Jonge mannen waren alsnog gevlucht omdat ook zij an-
ders gedwongen zouden worden om te vechten voor moordmachi-
nes Assad of IS.

De nacht is donker en koud op Goede Vrijdag. Het is de nacht 
waarin de christenheid de executie van de Messias herdenkt om-
dat hij de religieuze gebruiken heeft geschonden en onrust heeft 
veroorzaakt. Arabische klanken klinken door de nacht. De volgen-
de ochtend worden we gewekt door joelende kinderen die voetbal 
spelen op de hard geworden klei rondom onze tentjes. We staan op 
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hun voetbalveld. Deze dag heet Stille Zaterdag omdat de redding 
zo dood is als een pier en in een graf ligt. Hier ook. Er is maar één 
uitweg; je inschrijven voor het relocatieprogramma via een Skype-
nummer dat nooit bereikbaar is. Niemand komt erdoor. Tiendui-
zenden mensen, één telefoonnummer, één uur. Het is vrolijk weer 
en de kinderen joelen, maar alles staat stil.

De oorsprong van Pasen ligt in het joodse Pesach: het herden-
ken van de tijd waarin een verdrukt volkje in een verdomhoekje 
van een rijk land schreeuwt om hulp. Als hun leider, Mozes, vraagt 
of de grenzen open mogen, schreeuwt de farao dat ze lui zijn. Lui-
aards. Dat ze niet hard willen werken. Uitzuigers. Uitkeringstrek-
kers. Gelukzoekers. Van de farao mochten ze niet weg. Van onze 
politiek mogen ze er niet in. Twee handen op één dikke buik. En 
Pasen is de herdenking van het moment dat die macht wordt ge-
broken, niet vergeten hè, Europa?

Het wordt avond. De vluchtelingen fluisteren tegen ons: ‘To-
morrow, Macedonia. You come?’ Morgen is het paasochtend, een 
uittocht? We kijken ongelovig. Dat kan toch niet? Nee, dat kan ook 
niet. ’s Ochtends komt het kamp in beweging. Slaapzakjes worden 
opgerold, tenten opgevouwen. Kinderen op de arm genomen. En 
men gaat op het spoor zitten, waarvan de rails de grenzen over 
lopen. Maar het hek verspert de weg. En de politie ook. Er gebeurt 
niets. Er wordt wat geroepen en geduwd, dat is het. Geen uittocht 
vandaag. Met hangende schouders keren de mensen terug naar 
de plek waar ze hun tentjes hadden staan. Een stuk speelgoed 
ligt nog half onder het brandhout. Hier zullen ze weer de vuurtjes 
stoken van treinbielzen en plastic om in de stinkende walm hun 
rijst te koken. Want Europa geeft niet thuis, geen Pasen dit jaar.

Mohamed woont nu even bij ons in huis. Omdat er nog geen 
huis voor hem is en hij wacht op zijn vrouw en kinderen. Een drup-
pel op die gloeiende plaat, maar ik ben te boos om op te geven. En 
daarom moet ik er zelf aan geloven. Aan dat oude verhaal. En aan 
Pasen. Dat het tijd is om op te staan en te bewijzen dat onmogelijke 
dingen best kunnen. Ik ben niet voor niets theoloog. Als er huizen 
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van vluchtelingen worden vernield, brengen we zoveel bloemen 
dat men zich na de aanslag welkomer voelen dan daarvoor. En 
ik blijf schrijven. Dat de wereld niet te klein is, en onze rijkdom 
ook niet. Dat er innovatie nodig is in onze manieren van doen. 
De vreemdeling behandelen als een geboren Nederlander. Pas dan 
zouden we weer Pasen mogen vieren en ons land joods-christelijk 
mogen noemen. We kunnen er dan zonder morren ‘islamitisch’ aan 
toevoegen. Een trots land dat zorgt voor ‘vreemdelingen, wezen 
en weduwen’, zoals de oude teksten zeggen. Voor vereenzamende 
ouderen, voor jongeren die zorg nodig hebben en voor mensen op 
de vlucht. En ik zal me verzetten tegen iedereen die zegt dat het 
niet kan, door te bewijzen dat het kan en er zelf aan te beginnen 
met iedereen die mee wil doen.
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Wennen
MERLIJN TWAALFHOVEN

Componist van interactieve muziekervaringen van Concertgebouw tot 

zigeunergetto tot vluchtelingenkamp in het Midden-Oosten; publiceerde Kunst 
in de wereld; ontving een unesco-award

Iedere musicus krijgt ooit zijn Grootste Compliment. In mijn geval 
was het geen vijfsterrenrecensie, staande ovatie of telefoontje van 
de burgemeester. Ik kreeg mijn grootste compliment al lang gele-
den; ik studeerde op het conservatorium en experimenteerde veel 
met andere muziek- en theaterstudenten. Iemand die ik niet ken-
de vertelde me hoe hij na een voorstelling die ik had ontworpen 
naar huis fietste, een geluid hoorde vanaf een balkon dat verras-
send samenklonk met een passerende tram. Zijn eerste gedachte: 
hoort dit misschien ook bij het stuk?

Ik had een stuk geschreven dat ook toen het klaar was op een 
bepaalde manier nog doorklonk. Alleen was het geen deuntje dat 
in je hoofd blijft hangen of een indringende boodschap van tekst of 
beeld. Het was de openheid van zijn oren waarmee de man zichzelf 
verraste.

Ik besefte dat wat dit concert had gedaan verder ging dan ge-
bruikelijk. Het was me gelukt om deze man te laten luisteren, 
voorbij het applaus. Mijn kunstwerk was even de wereld gewor-
den, zijn wereld was, even maar, geproefd met de aandacht van 
een uitvoering.

Wat ik ook besefte is hoezeer we gewend zijn aan de wereld. 
We kennen haar geluiden, kleuren en bewoners en we vinden onze 
weg, vanuit onzekerheid via soms een obstakel, naar de gewoonten 
en bekende plekken die ons geruststellen.

We troeven elkaar af in gewendheid. Pronken met onze on-
verschilligheid als we een auto besturen, New York bellen, geld 
pinnen of een reiziger ontmoeten. We ergeren ons aan trage wifi, 
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medische onkunde of een verkeerde weersvoorspelling. Kinderen 
die zich verwonderen worden snel geholpen om vooral te wennen 
aan hoe de dingen werken, te snappen hoe alles groeit en zich 
voortplant, en alles een labeltje te geven met een naam en functie.

Ik wil mensen niet hun houvast ontzeggen. Als het leven je 
overmant, als het mysterie je dreigt te overweldigen, dan kun je 
vaste grond vinden onder je voeten door te geloven in je begrip. Als 
je kaders stelt waarbinnen de wereld snapbaar en overzichtelijk 
is, kun je wellicht wat onrust weghalen. Het kan ook zelfbescher-
ming zijn, bijvoorbeeld om te wennen aan onvrijheid, machteloos-
heid. En bij gebrek aan alternatief laten we onszelf zelfs wennen 
aan kabaal, uitlaatgassen en de lompheid van elkaar.

Het is misschien nog pijnlijker als we wennen aan geluk. Als 
de schoonheid van de natuur ons niet betovert. Als we de onbegrij-
pelijk knappe techniek waarover we beschikken vanzelfsprekend 
vinden. Als we vergeten te zien hoe verbonden we zijn in een land, 
op de wereld.

Toen ik laatst opsteeg in een vliegtuig, door de wolken prikte 
en daarna omgeven werd door zonnestralen, bleven alle medepas-
sagiers onberoerd naar hun krant of telefoon staren. De magie, 
schoonheid en grootsheid van het onwerkelijke schouwspel werd, 
in een collectieve daad van verspilling, genegeerd. Ik heb geen 
kreet geuit en me gewoon, gewend, gedragen, maar het voelde 
angstaanjagend, zo blind als we samen waren, daar boven in de 
lucht.

Nog jaren later houdt de man met het grootste compliment 
mij bezig. Hij laat me twijfelen aan mijn rol. Is een componist een 
schepper van muziek, of kan hij mensen scherper laten luisteren? 
Hebben we onze verwondering en verbeelding geoutsourcet aan 
professionele kunstenaars zodat we zelf nuchter kunnen blijven? 
En wat zijn de absurde, betoverende of confronterende films, boe-
ken en composities waard als ze het gewende en comfortabele le-
ven van het publiek niet verstoren?

Ik wil kunstenaars oproepen, overreden, verleiden en bevelen 
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hun kunst, ervaring, visie en energie niet te stoppen in wát hun 
publiek ziet, hoort of meemaakt, maar in hóe mensen zien, horen 
of ervaren wat de wereld biedt.

Ik wil me inzetten om mijzelf en anderen de vrijheid te gunnen 
om het bestaan niet altijd te hoeven begrijpen, maar het wel te 
willen benaderen. Om niet Kunst, maar Echt met een hoofdletter 
te schrijven. Om te onderzoeken zonder te concluderen. Om steeds 
scherper te zien hoe weinig we weten, met een blik die onbevangen 
zien kan en die nooit meer wennen wil.

Waar verzet jij je tegen.indd   217 17-08-16   11:04



218

[titel ontbreekt  
nog]

ARMIN VAN BUUREN

[bio ontbreekt nog]

Ik betrap mezelf erop dat ik soms vastzit in mijn eigen ideeën. Ik 
val vaak terug op eerder gemaakte keuzes. Soms is het lekker om 
in mijn geval dezelfde geluiden en dezelfde beats per minute te 
kiezen als op een eerdere plaat die succes had. Elke plaat klinkt 
dan als een opvolger en dat is best lekker. Het is ook herkenbaar 
en dat is waar veel mensen behoefte aan hebben, zeker in het gen-
re muziek waar ik in zit. De melodie is net anders, dus het is toch 
een andere plaat! Ik snap ook dat veel collega’s van mij die keuzes 
maken. Als je zin hebt in een Big Mac, dan ga je naar de McDo-
nald’s. Maar bij muziek werkt het soms zo dat de Big Mac niet als 
de vorige Big Mac smaakt.

Ik heb hier lang mee geworsteld. Ik heb ontdekt dat ik niet 
het type persoon ben dat graag anderen teleurstelt. Ik ben nog 
steeds erg gevoelig voor dingen die mensen over mijn werk zeg-
gen. Ik lees élk commentaar. Maar soms wordt de druk te hoog. 
En dan heb ik de neiging om juist alleen maar te doen waar ik 
zelf zin in heb en niet naar anderen te luisteren. Mijn coach wees 
me erop dat waarschijnlijk iedereen hiermee worstelt. Waar leg 
je de grens?

Mijn vader sprak de profetische woorden: ‘Uiteindelijk heb je 
als artiest alleen maar een verantwoordelijkheid naar jezelf toe. 
Want jij moet met jezelf leven.’ Daardoor heb ik een hoop lucht 
gekregen. Voor wie maak ik nu eigenlijk muziek en draai ik sets? 
Ik heb ontdekt dat ik alleen maar kán doen waar ik zelf zin in heb. 
Inspiratie is op dat moment mijn zuurstof. En dat betekent soms 
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dat ik iets doe waarvan ik weet dat ik er niet iedereen mee tevre-
den ga stellen. Dat durf ik nu meer bewust ook zo te doen. Ik heb 
gemerkt dat ik mezelf niet kan herhalen, hoe vervelend ik dat ook 
vind voor sommige mensen die graag een Big Mac van mij krijgen. 
Want ik ben trots op al mijn eerdere hamburgers.

Er zit iets behoudens in mijn karakter. Ik denk net als velen 
graag in hokjes. Dit is techno, dit is house. Wat ik steeds meer 
ben gaan begrijpen, is dat nieuwe muziek juist alleen maar kan 
blijven bestaan als ze zich ontwikkelt. En die ontwikkeling staat 
soms haaks op dat hokjesdenken (dat is meer voor de mensen die 
het willen verkopen of zoeken). Muziek wordt soms alleen maar 
interessant als het juist over de hekken van hokjes heen kijkt. Ik 
denk dat dit voor veel kunstvormen zo is.

Dat niet iedereen dit meteen mooi vindt, is een gegeven. In 
1964 was iedereen in shock toen The Beatles het in hun hoofd 
haalden om een Moog-synthesizer te gebruiken op hun album Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band. De Moog werd in die tijd ge-
zien als een duivels instrument. Maar doordat onder andere The 
Beatles ermee aan de gang gingen, werd de synthesizer steeds se-
rieuzer genomen, wat uiteindelijk tot het ontstaan van disco- en 
dancemuziek heeft geleid.

Er is nog nooit een muziekstuk gemaakt of een boek geschre-
ven dat iedereen mooi vindt. Iedereen heeft een andere mening. 
Soms komt die overeen met die van een ander, soms niet. Ik be-
grijp nu dat dat een functie heeft. Stel dat we dat wel zouden vin-
den, dan zouden we misschien allemaal hetzelfde denken. En juist 
aan andersdenkenden hebben we zo’n behoefte! Anders hadden 
we misschien nooit Einstein gevonden. Met deze gedachte leg ik 
mij makkelijker neer bij waar mijn eigen creativiteit mij naartoe 
leidt. Ik probeer haar minder te begrenzen. Dit is waar ik dagelijks 
mee worstel. Het voelt soms ook echt alsof ik door de lucht zweef. 
Ik heb minder houvast aan meningen van anderen. Maar daar zit 
hem ook de uitdaging.

‘Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrun-
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de gehen’ (Friedrich Nietzsche) is de quote die mijn ouders letter-
lijk op de muur hebben geschilderd in mijn ouderlijk huis. Het is 
ook een beetje mijn lijfspreuk geworden. De kunst als wapen tegen 
de harde realiteit. Die kunst breekt dingen open voor mij.
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Veel en vaak
ISA HOES

Actrice; schrijfster van onder andere Toen ik je zag  

en Engel (met dochter Vlinder)

Ik verzet me veel en vaak. Tegen angst en alles wat daaruit voort-
vloeit en tegen agressie omdat daar altijd iets anders onder zit. 
Tegen bekrompenheid, bemoeienis, betweters en belangrijk doen. 
Tegen cultuurbarbaren, censuur en – wie niet – concentratiekam-
pen. Tegen domheid en drammen terwijl ik dat natuurlijk ook zelf 
doe. Tegen eikels, fietsendieven, glazen plafonds, hardheid (want 
waarom zou je?) en isolement. Tegen jeuk – omdat ik door mijn 
man altijd werd gecorrigeerd: ‘Het is kriebel’ – en tegen kriebel 
omdat ik jeuk denk maar dat niet meer kan zeggen. Ik verzet mij 
tegen luiheid, neerslachtigheid en ‘quasi’ (waarom mag iets niet 
zijn wat het lijkt?). Ik verzet mij tegen ruziezoekers, tegen saai-
heid, tegen traagheid en tegen uitslovers. En ik verzet me tegen 
mezelf. Omdat ik telkens weer in verzet kom.

Bij alles wat ik doe, lees, ervaar of uitspreek is daar die stem, 
dat verzet. Is dat zo? Wie zegt dat? En waarom? Verzet is mijn 
drive, de innerlijke stem die mij elke dag weer laat nadenken. Ben 
ik dit? En wil ik zo zijn? Iedere uitspraak vraagt om een nieuw 
verzet. Soms groot, vaak heel klein. Maar dat verzet maakt me ook 
moe, waar ik me dan weer tegen verzet. Houdt mijn verzet ooit op? 
Mag en kan dat? Ben ik er dan nog?

Ook als actrice voel ik veel verzet. Tegen typecasting, tegen – in 
mijn hoofd – bevooroordeelde regisseurs, tegen slechte films, matig 
acteerwerk, en traagheid en tuttigheid in het toekennen van sub-
sidies. Maar ook tegen mijn eigen aanwezigheid in films of series, 
iedere keer weer. Het verzet tegen mijn onzekerheid. Mag ik hier 
wel zijn, ben ik wel goed genoeg?

Soms, op een goede dag, kan ik zien dat dit zinloos verzet is. 
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Want alles mag er zijn omdat het er allemaal is. Of ik me nu verzet 
of niet. Ik heb het al gedacht, gevoeld en het leven gaat gewoon 
door. Met of zonder mijn verzet. En op die goede dag vind ik dat 
allemaal wel best.
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Het lijden van 
alzheimerpatiënten

FRANS SARIS
Fysicus; voormalig dean Faculty of Science, Universiteit Leiden;  

columnist NRC Handelsblad; redacteur De Gids; auteur van  

onder andere Darwin meets Einstein

Zij was buitengewoon gestrest door het verlies van de controle 
over haar eigen leven als gevolg van die vreselijke ziekte. Eerst 
kon ik haar afleiden door samen op reis te gaan. Met onze camper 
trokken we in de loop van de jaren langs de hele noordkust van de 
Middellandse Zee. Op den duur werden pillen echter noodzakelijk, 
vier tabletten oxazepam per dag om haar te kalmeren, zodat zij 
nog enigszins bleef functioneren. Toch was zij niet, of juist door 
die oxazepam niet meer, zichzelf. En zij leed daar verschrikkelijk 
onder.

Aan de huisarts, de geriater en de neuroloog stelde ik steeds 
dezelfde vraag: ‘Hoe kan je het lijden van een alzheimerpatiënt 
verlichten?’ De eerste twee antwoordden: ‘U bedoelt zeker: uit 
haar lijden verlossen, maar dat kan niet.’ De neuroloog zei: ‘Dat 
weet jij beter dan wij, wij bestuderen alleen hersenen, geen pa-
tiënten.’

Toen zag ik dat telkens als Glory (een vluchtelinge uit Nigeria 
en een van onze zorgverleners) met haar de salsa danste, of Esma 
(een tweedegeneratie-Marokkaanse en ook zorgverlener) met haar 
knuffelde, zij veel vrolijker en gezelliger werd. Ik wist dat van onze 
eigen contacten ook. Als zij ’s nachts te onrustig bleef, gaf ik geen 
pillen maar hield haar in m’n armen, dan kwam het weer goed.

Van de colloquia in Leiden had ik geleerd over het stresshor-
moon cortisol en ook over het sociale hormoon oxytocine. Dat 
laatste speelt een belangrijke rol bij het verbinden van sociale con-
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tacten met gevoelens van plezier. Een hoog oxytocinegehalte wordt 
geassocieerd met een gevoel van vertrouwen en verbondenheid. Ik 
vermoedde dat alzheimerpatiënten door hun isolement een tekort 
hebben aan dit sociale hormoon.

Met dat idee ging ik naar de emeritus hoogleraar psychofar-
maca te Leiden en oud-voorzitter van Alzheimer Nederland. Ik 
vroeg wat hij ervan vond en of hij een manier wist om oxytocine 
toe te dienen. Wij hadden een goed gesprek bij hem thuis waarin 
hij onder andere vertelde lang geleden proeven te hebben gedaan 
met het inspuiten van oxytocine. Dat bleek meteen afgebroken te 
worden door de lever. Dus je moest de productie in de hersenen zelf 
stimuleren. Maar hoe?

Inmiddels had ik op internet een voedingssupplement gevon-
den dat de oxytocineproductie zou stimuleren. Dat liet ik hem zien 
en hij zei: ‘Probeer het maar, je bent een pionier.’ De volgende dag 
stuurde hij me nog een recent artikel uit de VS over de positieve 
werking van oxytocine bij alzheimerpatiënten.

Dus begon ik met een capsule in haar havermoutpap ’s mor-
gens. Ik hield mijn mond naar onze zorgverleners. Zelf merkte ik 
het effect vrijwel onmiddellijk en binnen twee weken hadden alle 
dames onafhankelijk van elkaar gezegd dat zij zo veranderd was, 
zoveel vrolijker, zoveel liever, zoveel meer de oude. Toen zijn we 
begonnen met het terugbrengen van de hoeveelheid oxazepam. Op 
den duur had zij dit kalmeringsmiddel helemaal niet meer nodig. 
Alleen oxytocine was voldoende. Als je bij haar kwam stak ze haar 
armen naar je uit en straalde ze dankbaar.

Wie op de website van Alzheimer Nederland de zoekopdracht 
‘oxytocine’ intypt, krijgt ‘geen resultaat’. Nu kan onze ervaring 
met maar één patiënt ook aan andere factoren liggen: zoals geen 
onrust meer door reizen en bezoeken buiten de deur, zoals een 
vast dag-en-nachtritme, zoals veranderingen in haar hoofd door 
de voortgang van de ziekte, of acceptatie van haar situatie door 
haarzelf en haar omgeving, of door nog andere factoren. Hoe het 
ook zij, haar conditie werd steeds slechter, maar toch leek zij daar-
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van met oxytocine veel minder last te hebben dan daarvoor. Ook 
was zij veel meer zichzelf, totdat zij uit haar lijden werd verlost 
door the old man’s friend.
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Buzzwoorden
MARLIES SCHIJVEN

Chirurg AMC; hoogleraar serious gaming, simulatie en applied mobile 

healthcare; googleglasssurgeon.com

In de zorg stikt het van de buzzwoorden: woorden om zaken aan te 
prijzen, woorden die innovatie en succes impliceren. ‘Big data’ is 
zo’n woord. Bijna niemand die ik ken zegt er iets van te snappen, 
maar we hebben het er ondertussen allemaal over. Als ik iemand 
om uitleg vraag, hoor ik steeds iets anders. Niet dat dat wat uit-
maakt, want ja, ‘Je moet er echt wat mee.’ Mijn moeder leerde me 
vroeger: als je niet weet wat een woord betekent, gebruik het dan 
ook niet, of zoek uit waar het om gaat. Mijn moeder was helder in 
haar taalgebruik en ondubbelzinnig in haar opvattingen. Ze zou 
een doortastende chirurg zijn geweest. Ik hoop dat ik op haar lijk.

Maar ik dwaal af. Dat heb je zo met buzzwoorden en -begrip-
pen. Net zoals mijn gedachten afdwalen, doet de gezondheidszorg 
dat ook volgens de aanhangers van het model ‘Uberisatie van de 
gezondheidszorg’. Druk ik al op uw buzzer? Want wat blijven we 
toch achter met de implementatie van consumententechnologie in 
de zorg. Dat moet sneller! De Highway of Healthcare. Pop-uppen 
met die handel! We moeten ons in de zorg meer openstellen voor 
start-ups, innovatie omarmen en een voorbeeld nemen aan de 
taxi-industrie. Want ja, enorm succesvol model toch, dat Uber? En 
knettergoedkoop! Maar voordat u nu ook gaat (ver)dwalen: valt er 
überhaupt nog wel wat te Uberpoppen in Nederland? Nee, want er 
waren terechte zorgen. Zorgen wat betreft de veiligheid, betrouw-
baarheid en kwaliteit van de dienst die mensen vervoert. En als 
we al zoveel zorgen hebben over consumentenveiligheid in een 
marktmodel, hoe zit het dan met onze patiëntveiligheid? Consu-
menteninitiatieven laten zich niet simpelweg één op één vertalen 
naar ‘businessmodellen in de zorg’. En dat is moeilijk te begrijpen 
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voor sommigen. Want ja, veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit, 
dat zijn immers géén buzzwoorden in de zorg. Maar het zijn be-
grippen, uitgewerkt door nauw omschreven protocollen en richtlij-
nen, waar iedereen hetzelfde onder verstaat. Niet omdat we geen 
oog voor of oren naar innovatie hebben, maar omdat we het beste 
willen. Waar innovatie moet passen, juist volgens die richtlijnen 
en protocollen. Volgens mij is dat nou precies waarom we in Ne-
derland zo’n hoogstaand niveau van zorg hebben en ook kunnen 
houden. Daar mogen, nee, moeten we zuinig op zijn.

Nog eentje dan. Laten we het eens hebben over het woord ‘dis-
ruptie’. Een woord dat te pas – maar vooral ook te onpas – gebruikt 
wordt om vaker níet dan wel vernieuwende ideeën in de zorg aan 
te geven. Wat mij betreft een inmiddels leeggezogen begrip. Zelfs 
diegene aan wie het populariseren van het woord kan worden 
toegeschreven is er niet blij meer mee. Harvard School-professor 
Clayton Christensen, die in 1995 het artikel ‘Disruptive technolo-
gies: Catching the wave’ schreef, zei onlangs: ‘Now everyone hijacks 
the idea – disruption – to do whatever they want.’ Het originele idee 
was overigens prachtig, hij benoemde met disruptie het fenomeen 
dat een bestaand product of bestaande service voorbijgestreefd of 
omvergeworpen kan worden door een alternatieve oplossing, die 
simpeler is in kosten of uitvoering. Christensen zelf heeft onlangs 
een nieuwe betekenis aan het woord toegeschreven: het fenomeen 
waarin kortetermijndoelen gesteld worden om ideeën een ‘onmid-
dellijke aura van succes’ te geven. Wat Christensen overigens niet 
slecht uitkomt, hij houdt inmiddels seminars over hoe je alles dis-
ruptief kunt maken. En dat vind ik nu wél weer vernieuwend, of 
tenminste reteslim.

Wat is het nou precies wat me zo stoort aan het gebruik van 
buzzwoorden in de zorg? Misschien wel het feit dat mensen zich 
niet beperkten tot het gebruik ervan om diensten, producten of in-
novaties te labelen. Wat ik nog veel storender vind, is dat mensen 
die vernieuwing in de zorg nastreven soms menen zichzélf aan te 
moeten prijzen met een buzzwoord, als persoonlijk uithangbord. 
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Futurist. Disruptor. Thought leader. Visionair. Waarom doen men-
sen dat? Word je daar nou zoveel interessanter van? Is het om-
dat we bang zijn dat we anders niet opvallen of gezien worden? 
Is het omdat het gewoon zo moeilijk is om zelf iets waardevols te 
creëren? Zien we dan niet dat door jezelf met een buzzwoord te 
omschrijven je niet alleen een loos plakkertje op jezelf plakt, maar 
dat je daarmee meteen ook jezelf devalueert? Blijkbaar niet. Feit 
is immers dat je er ook niet op afgerekend kunt worden. Want je 
kunt jezelf immers prima omschrijven met een buzzwoord – als 
niemand precies weet waar je het over hebt.

Marlies Schijven, aka ‘googleglasssurgeon.com’.
Oeps…
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Publicatiedruk
DAVID NIEBORG

Journalist; ondernemer; adviseur; als postdoctoraal onderzoeker verbonden 

aan de Universiteit van Amsterdam, MIT en University of Hong Kong

Eigenlijk moet ik deze bijdrage helemaal niet schrijven. Voor mijn 
carrière in de wetenschap zou het beter zijn geweest als ik had 
doorgewerkt aan mijn artikel dat ik voor een Engelstalig aca-
demisch tijdschrift aan het schrijven ben. Zogenaamde ‘journal 
papers’ zijn de goudstandaard van elk academisch cv. De eerste 
wetenschapper die te horen krijgt: ‘Je hebt te veel artikelen ge-
publiceerd’ moet nog geboren worden. Bij elke stap op de acade-
mische carrièreladder, van promovendus tot professor, is een van 
de belangrijkste indicatoren voor succes het aantal gepubliceerde 
artikelen.

En tegen dit principe verzet ik mij hartgrondig. Ik ben er al-
lesbehalve van overtuigd dat de nadruk op het publiceren van we-
tenschappelijke artikelen, of in sommige vakgebieden boeken, de 
meest waardevolle graadmeter is voor goede wetenschap. Begrijp 
me niet verkeerd, academische artikelen die gepubliceerd worden 
na een proces van dubbelblinde recensies (de schrijver en recen-
senten zijn beiden geanonimiseerd) hebben absoluut zeer grote 
waarde. Het codificeren van kennis en het opzetten en neerpennen 
van een doorwrocht artikel is pittig en zonder twijfel een kerncom-
petentie voor elke wetenschapper.

Echter, mijn punt is dat de verhoudingen zoek zijn. De acade-
mie is een wereld waarin je met een lijst toppublicaties door velen 
ook meteen als een topwetenschapper wordt gezien. Zeker, er zijn 
grote verschillen per land, per universiteit en per vakgebied. In 
sommige departementen krijg je direct promotie wanneer je arti-
kelen in twee of drie internationale toptijdschriften publiceert. Je 
kunt een waardeloze collega zijn of weinig inhoudelijk bijdragen 
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aan het vakgebied, het is allemaal secundair. Publiceren in een 
tijdschrift met een impactfactor (dat wil zeggen, met artikelen die 
veel aangehaald worden in ander werk) is het summum bonum, 
het hoogste goed.

Ik wil een lans breken voor al die andere mogelijke vormen 
van intellectuele arbeid. Collega’s, er is zoveel meer dan publice-
ren! Alternatieve of, beter gezegd, aanvullende vormen van intel-
lectuele kennisdeling worden te vaak, te veel genegeerd bij het 
vergeven van beursaanvragen en die zeldzame vaste baan. Welke 
aanvullende vormen? Aan de academische kant kun je denken aan 
secuur recensiewerk afleveren, maar ook de organisatie van of het 
bijdragen aan conferenties, academische blogs en wiki’s. Immers, 
in het digitale tijdperk kan het stroperige academische publica-
tieproces, dat maanden zo niet jaren kan duren, de doodsteek zijn 
voor innovatief, vooruitstrevend onderzoek. Aan de andere kant 
is er iets waar ik zelf grote waarde aan hecht: wetenschapscom-
municatie. Oftewel met leken over onderzoek praten. Ook hiervoor 
zijn mogelijkheden te over: bijdragen aan tijdschriften en kranten, 
het geven van interviews, bloggen, het organiseren en bezoeken 
van en bijdragen aan debatten in welke vorm dan ook. Allemaal 
zaken die zich niet makkelijk laten kwantificeren of laten vatten 
in regels voor op een academisch cv.

Ben je een fantastische docent, word je op handen gedragen 
door je studenten omdat je ze inspireert en aanzet tot grootse in-
tellectuele daden? Ben je een van die zeldzame wetenschappers 
die haar kennis weet te vermarkten, bijvoorbeeld door een bedrijf 
op te zetten? Allemaal heel leuk, maar het is van ondergeschikt 
belang. Mijn ervaring is dat collega’s maar zelden weten wat ze 
met deze ervaringen aanmoeten.

Het gevolg van deze eenzijdige blik is een race om toppublica-
ties en nooit aflatende publicatiedruk. Afgezien van dat andere 
vormen van kennisdeling intrinsieke waarde hebben, heeft deze 
cultuur onherroepelijk gevolgen voor hoe onderzoek verricht wordt 
en door wie. Twee van de belangrijkste gebieden waarop de gevol-
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gen direct zichtbaar zijn: de keuze van onderzoeksonderwerpen en 
het spanningsveld tussen onderzoekskwaliteit en kwantiteit.

De perverse prikkel die uitgaat van overmatige publicatie-
dwang heeft gevolgen voor de keuze waarover te publiceren. De 
verleiding is groot om ‘makkelijke’ casussen en fenomenen te kie-
zen die tot snelle publicaties leiden en bijbehorende citaties. Een 
voorbeeld uit mijn eigen werk: de laatste twee jaar ben ik druk 
bezig geweest met onderzoek naar online advertentienetwerken. 
Het is monnikenwerk om dit ondoorzichtige ecosysteem bestaande 
uit honderden bedrijven en zeer complexe technologie in kaart te 
brengen. Uiteraard ga ik hierover een artikel publiceren. Maar, en 
dit brengt me bij mijn tweede punt, ik vind dat het weinig meer-
waarde heeft om mijn data en inzichten doelbewust uit te smeren 
over meerdere artikelen. Laat staan om mijn werk in verschillende 
tijdschriften dunnetjes over te doen. Oftewel, ik verkies kwaliteit, 
een of twee goede artikelen, boven kwantiteit. Ik heb een broertje 
dood aan collega’s die heel opzichtig hun data uitsmeren of, erger 
nog, stukken tekst schaamteloos recyclen in artikel op artikel. Ik 
heb me weleens afgevraagd of ik niet een ‘makkelijker’ onderwerp 
had moeten kiezen. En de verleiding is groot om uit dezelfde data 
te blijven putten. Maar tegelijkertijd schaam ik me dood dat die 
gedachte ook maar in me opkomt.

Hoe ik dan in verzet kom tegen dit systeem? Door toch gewoon 
deze bijdrage te schrijven. En als bescheiden protest zet ik dit 
hoofdstuk pontificaal boven aan mijn academisch cv.
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Intuïtie
ANNA DIJKMAN

Financieel journalist; hoofdredacteur van Das Kapital; auteur van Psychologeld

‘Volg je intuïtie.’ ‘Vertrouw op je gevoel.’ ‘Luister naar het stem-
metje in je hoofd.’ Het zijn populaire adviezen bij het nemen van 
beslissingen. Intuïtie als een eenvoudig en bijna mystiek wonder-
middel om het leven in onze ingewikkelde moderne maatschappij 
het hoofd te bieden. Je voelt het al aankomen: ik ben hier geen 
groot voorstander van.

Het volgen van je intuïtie, ook weleens omschreven als ‘weten 
zonder te weten’, is niet persé slecht. Onze besluitvorming loopt 
langs twee wegen: een automatisch systeem en een reflectief sys-
teem (ook wel systeem 1 en systeem 2). Het eerste, intuïtieve, 
systeem werkt grotendeels onbewust, snel en automatisch. Het 
is moeilijk te controleren of te veranderen. Het tweede systeem 
is traag en doelbewust. Het vereist gerichte inspanning en kost 
dus moeite. Veel onbewuste en geautomatiseerde processen wer-
ken prima, denk maar aan autorijden, lezen of pianospelen. Die 
intuïtie bouw je op door je ervaringen. Het is ‘niets meer of minder 
dan herkenning’, was de demystificerende omschrijving van psy-
choloog Herbert Simon.

Het probleem is dat onze snelle beslisregels niet altijd goed 
werken. ‘We verwarren hoe makkelijk onze geest iets kan doen 
met hoe goed deze dat doet,’ schrijven psychologen Christopher 
Chabris en Daniel Simons in hun (leuke) boek De onzichtbare go-
rilla. ‘Maar,’ schrijven ze verderop, ‘deze intuïtieve overtuigingen 
kloppen vaak niet en worden ingegeven door illusies die de beper-
kingen van ons denkvermogen verhullen.’

Ons menselijk brein kent namelijk nogal wat tekortkomingen: 
er ontsnapt van alles aan onze aandacht, we herkennen te pas en 
te onpas patronen in losstaande gebeurtenissen, vervormen her-

Waar verzet jij je tegen.indd   232 17-08-16   11:04



Waar verzet jij je tegen?

233

inneringen, leggen oorzakelijke verbanden die er niet zijn, over-
schatten onze kennis en kunde, hebben de neiging ons eigen gelijk 
bevestigd te willen zien, onderschatten de rol van toeval en lopen 
graag anderen achterna. Om er maar een aantal te noemen.

Ook kan het gevaarlijk zijn een beslissing of oordeel op basis 
van een gevoel te rechtvaardigen. Je vóelt het nou eenmaal, dus 
moet het wel kloppen. Volstrekt irrationele gevoelens (denk bij-
voorbeeld aan ziekelijke jaloezie) worden op deze manier goedge-
praat. Psycholoog Albert Ellis was voor een rationele benadering 
van deze gevoelens en baseerde zijn rationeel-emotieve therapie 
op een uitspraak van de Griekse filosoof Epictetus: ‘Het zijn niet 
de gebeurtenissen die ons raken, het is ons oordeel erover.’ En met 
dat oordeel gaat het nogal eens mis. Ellis gebruikte een ABC om 
dat te verduidelijken. A staat voor aanleiding, B voor je opvattin-
gen of bril en C voor de consequentie ofwel je reactie. De tussenlig-
gende bril is heel belangrijk. Want de reactie kan overtrokken en 
disfunctioneel zijn als de bril gebaseerd is op irrationele overtui-
gingen. Nu gebruikte Ellis dit vooral om zijn cliënten grip te geven 
op hun (gevoels)leven, maar daar gaat het me nu niet om. Het gaat 
om die bril.

De bril speelt, in iets andere vorm, ook een belangrijke rol in 
het werk van de psychologen Daniel Kahneman en Amos Tversky. 
Een van hun boeken heet Choices, values, and frames. Dat gaat 
inderdaad over hoe we keuzes maken en vooral over de manier 
waarop die te beïnvloeden zijn. Mensen gaan bijvoorbeeld andere 
keuzes maken als een probleem in termen van winst of verlies 
wordt gepresenteerd (het frame). Ik leg je een voorbeeld voor: stel, 
je moet bij de uitbraak van een vreselijke ziekte kiezen tussen 
twee reddingsprogramma’s.

A: 200 mensen worden gered.
B: Er is een kans van eenderde dat 600 mensen worden gered 
en van tweederde dat niemand wordt gered.
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De meeste mensen kiezen A. Maar wat vind je van deze keuze?

A: 400 mensen zullen sterven.
B: Er is een kans van eenderde dat niemand sterft en een kans 
van tweederde dat 600 mensen sterven.

Nu kiezen de meeste mensen B. Terwijl de oplossingen precies het-
zelfde zijn, alleen de formulering verschilt. Het voorbeeld laat zien 
dat je intuïtie je verschillende keuzes laat maken bij oplossingen 
die in wezen hetzelfde zijn.

Ik verzet me dan ook tegen het makkelijke denken, het zonder 
twijfel meegaan met de eerste gedachte. Ik roep je op je intuïtie te 
wantrouwen, de bril – zowel die van jezelf als van anderen – pro-
beren te herkennen en niet voor het makkelijke antwoord te gaan. 
En misschien dat we dan iets betere beslissingen gaan nemen.
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De vergeten  
gelukkige meerderheid

MEIKE BARTELS
Hoogleraar genetics and wellbeing, University Research Chair-professor,  

Vrije Universiteit Amsterdam

We zijn te dik, ongelukkig, depressief, drinken te veel, eten onge-
zond en sporten te weinig. We slapen te kort en kijken meer naar 
het scherm van onze smartphone dan om ons heen. Niemand heeft 
vertrouwen in de Nederlandse regering en de economie, de treinen 
rijden nooit op tijd en we maken te veel troep en lawaai op Ko-
ningsdag. Steeds meer kinderen hebben ADHD, Cito-toetsen zijn 
slecht voor je ontwikkeling en pubers zijn comazuipende onhan-
delbare jongeren zonder enkel toekomstperspectief. We beleven 
regelmatig de koudste maand in de geschiedenis, het regent altijd 
en de aarde warmt pijlsnel op. Kortom, het is één grote malaise in 
Nederland.

Er lijden inderdaad mensen aan depressieve symptomen en 
we moeten er alles aan doen om deze mensen zo goed mogelijk te 
helpen. En ja, er is ook inderdaad een heel aantal pubers die het 
zichzelf en hun medemens lastig maken. De toename in overge-
wicht bij een deel van de bevolking en ook de klimaatsveranderin-
gen moeten we niet negeren. Maar wat is nu het belangrijkst voor 
de mens? Wat is hetgeen waar we al sinds mensenheugenis naar 
streven? Geluk.

In een notendop kan gesteld worden dat geluk van alle tijden 
is. Geluk komt al voor in de oudst bewaard gebleven historische 
werken (Historiën van Herodotus). Voor veel mensen is gelukkig 
zijn hetgeen waar men naar streeft en in ieder geval hetgeen men 
wenst en hoopt voor geliefden en nageslacht. En laat het nu juist 
op het gebied van geluk allemaal een stuk rooskleuriger zijn.
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We behoren al jaren tot een van de gelukkigste landen van de 
wereld. Nederland staat de ene keer op plek vijf, dan weer op drie, 
of op zeven, maar altijd in de top tien. Gemiddeld geven we een 
7,4 aan ons leven. Meer dan 75 procent van de Nederlanders geeft 
een 7 of hoger aan zijn leven en meer dan 55 procent zelfs een 8 of 
hoger. Dat is op een schaal van 0 tot 10 lang niet gek.

Deze grote groep gelukkige Nederlanders wordt echter stelsel-
matig genegeerd. Ze eindigen hoogstens in de controlegroep van 
een onderzoek naar ziekten en aandoeningen, maar krijgen zel-
den de aandacht die ze verdienen. Tijd voor verandering. Laten 
we ons als samenleving en ook als wetenschappelijk onderzoekers 
eens gaan richten op de groep gelukkige mensen. Laten we ons dus 
gaan richten op de meerderheid van de Nederlandse bevolking. 
Wat kunnen we van deze mensen leren?

Gelukkige mensen zijn over het algemeen gezonder, functio-
neren beter en zijn minder gevoelig voor mentale aandoeningen. 
Dit soort wetmatigheden zijn belangrijk, maar laten we ons niet 
beperken tot het vergelijken van gemiddelden tussen groepen. 
Als we de potentiële kracht van geluk volledig willen benutten, 
moeten we juist de oorzaken van verschillen in geluk in kaart 
brengen.

Wereldwijd onderzoek laat zien dat ongeveer 40 procent van de 
verschillen in geluksgevoel verklaard kan worden door genetische 
aanleg en 60 procent door omgevingsinvloeden. Tevens zijn de 
eerste genetische varianten voor geluk in kaart gebracht. Er lijkt 
sprake te zijn van een complex samenspel tussen invloeden uit de 
omgeving en je genetische aanleg, die samen je geluksgevoel bepa-
len. De vraag welke omgevingsinvloeden hiervoor verantwoorde-
lijk zijn, staat echter nog steeds open.

Waarom zijn sommige mensen gelukkiger dan andere? Waarom 
geven sommige mensen een ruime voldoende aan hun leven ter-
wijl daar weinig reden voor lijkt? Wat kunnen we leren van deze 
mensen om degenen die zich minder goed voelen te helpen?

We zijn een land met heel veel gelukkige mensen en het zijn de 
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oorzaken van verschillen in geluk die ten grondslag liggen aan de 
kracht van geluk. Dus stop de focus op de minderheid en kijk en 
leer van de gelukkige meerderheid!
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Boosheid in de opvoeding
MARINUS VAN IJZENDOORN

Hoogleraar pedagogiek, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam; 

pedagoog; coauteur van Gehechtheid en trauma

‘Met mijn zusje had ik altijd ruzie. Ik herinner me dat, zij stond 
echt altijd te sarren en ik gaf haar dan een hengst en dan was het 
schreeuwen en dan kreeg ik op m’n donder natuurlijk. (…) En ik 
kreeg ook altijd de schuld en dat is nog steeds zo, dat willen ze 
ook nog steeds niet toegeven… Mijn zusje werd voorgetrokken. Als 
we het erover hebben, dan willen ze dat nog niet erkennen. “Dat 
is gewoon niet waar. Zij werd niet voorgetrokken. Dat is niet zo.” 
Nou, dat is wél waar.’

Aan het woord is een moeder in een interview over haar ou-
ders en de opvoeding die ze in haar jeugd had gekregen, of liever 
gezegd: had moeten ondergaan. Wat opvalt aan dit fragment is 
niet zozeer de inhoud, maar de vorm waarin ze haar belevenissen 
giet. Die vorm verraadt haar boosheid, op haar zusje en op haar 
ouders. Ze voert in het interview een boze schijndialoog met de 
onrechtvaardige ouders die maar niet willen begrijpen en erken-
nen hoezeer zij werd achtergesteld. In de korte zinnen is de woede 
voelbaar aanwezig – zelfs tot ruim in de volwassenheid.

Woede is een slechte raadgever in de omgang met je kinderen, 
en we moeten dan ook met alle mogelijke middelen proberen woe-
de van ouders in de opvoeding te temperen. De boze ouder wil met 
alle geweld de vermeende fouten van de ouders vermijden in de 
opvoeding van de eigen kinderen. Dat leidt tot geforceerd onder-
drukken van opkomende boosheid, en woedende uitvallen naar de 
kinderen als de maat vol is. Zo blijkt meer dan 6 procent van de 
jonge ouders binnen zes maanden na de geboorte hun baby al te 
slaan, hevig te schudden of letterlijk de mond te snoeren als hij 
maar niet wil ophouden met huilen.
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Wie nachtenlang met een huilende baby heeft doorgebracht 
weet dat je het kind dan achter het behang zou willen plakken. 
Sommige ouders hebben een korter lontje en zijn eerder geneigd 
het huilen hardhandig te stoppen dan andere ouders, die hun woe-
de beter onder controle hebben. Dat verschil zit diep onder de huid 
verankerd in onze biologische bagage. Promovenda Madelon Riem 
vond in een studie naar reacties op huilgeluiden van baby’s dat on-
veilig gehechte proefpersonen met boosheid over hun eigen ouders 
agressiever gedrag lieten zien bij het knijpen in een handknijper, 
een fitnessapparaat met nauwkeurige sensoren voor de kracht die 
erop wordt uitgeoefend. Bovendien was in een fMRI-scanner ver-
hoogde activiteit te zien in de amygdala, een diepgelegen gebied 
in de hersenen dat in eerder onderzoek actief bleek te worden als 
proefpersonen akelige of angstaanjagende foto’s zagen.

Hoe kunnen we deze ingebakken boosheid van sommige jonge 
ouders tegenover hun baby’s bestrijden? Een snufje oxytocine kan 
hier misschien de rol van mother’s little helper (Rolling Stones) 
vervullen. Oxytocine wordt wel het ‘liefdeshormoon’ genoemd, 
maar is vooral bekend geworden als hulp bij een moeizame beval-
ling of stagnerende borstvoeding. De productie van oxytocine is 
overigens zeker geen privilege van vrouwen, want het is ook werk-
zaam in mannen. Aan oxytocine worden nogal wat goede eigen-
schappen toegeschreven, waaronder het bevorderen van gevoelens 
van empathie voor de eigen groepsgenoten of kinderen en ook een 
ontspannend effect. Een orgasme schijnt met een flinke piek in de 
productie van oxytocine gepaard te gaan.

Misschien is dit alles een wat te romantisch en rooskleurig 
beeld van het hormoon, en er zijn aanwijzingen dat het ook agres-
sie tegen buitenstaanders kan vergroten. Feit is wel dat het in 
staat is om de activiteit van de amygdala te remmen. Proefper-
sonen die oxytocine door de neus inhaleren reageren minder ge-
agiteerd op het huilen van een baby dan wanneer ze een placebo 
hebben gesnoven. Ze worden trouwens ook wat vrijgeviger en em-
pathischer, dus misschien wel betere mensen.
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Moeten we iedere jonge ouder met een huilende baby dan maar 
aanraden de vroege ochtend te beginnen met een snufje oxytocine? 
Het lijkt het me een slechte zaak om woede bij ouders te bestrijden 
met een medicijn, zelfs als het een lichaamseigen stof is die tot 
voor kort zonder recept bij de drogist kon worden opgehaald. En 
het is een nog onbeantwoorde vraag of oxytocine wel bij iedereen 
even effectief is. Het niveau van oxytocine kunnen we misschien 
ook minder kunstmatig en op een plezieriger manier verhogen. Bij 
massages ziet zowel de gevende als de ontvangende partij haar 
oxytocineniveau stijgen. Babymassage is al tamelijk wijdverbreid, 
zeker voor prematuur geboren kinderen. Maar ook de ouders kun-
nen zelf baat hebben bij (wederzijdse) massage om de boosheid de 
baas te worden en het gezins- en samenleven wat aangenamer te 
maken. Dus laten we massage in de strijd gooien tegen boosheid 
van ouders die zich in hun eigen jeugd slecht behandeld hebben 
gevoeld, en zo de heilloze cirkel van overdracht van boosheid over 
generaties heen helpen doorbreken.
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Durf toch na te denken
HANNY ELZINGA
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Het bestaat toch niet dat dit gebeurt? Denkt nu niemand meer na? 
Willen we nog wel luisteren naar argumenten van anderen? Met 
enige regelmaat dringen deze vragen zich bij mij op. Je ziet, hoort 
of leest over een situatie waarin overduidelijk geen recht wordt 
gedaan aan een persoon. Regels worden toegepast op een manier 
die haaks staat op de bedoeling van de regelgever.

Regels hebben we op vele terreinen. Sommige regels zijn al heel 
oud, maar staan niet ter discussie. Je zult een ander niet vermoor-
den of beroven, is wat mij betreft zo’n regel. Sommige regels zijn 
er om ons complexe leven in goede banen te leiden. De regel om 
op de weg rechts te rijden voorkomt veel ongelukken. Regels zijn 
dan ook zeker nodig. Maar bij de toepassing van een regel kan het 
soms behoorlijk misgaan. De uiteindelijke bedoeling van de regel-
gever wordt uit het oog verloren, of een regel is zo verouderd dat 
hij niet goed meer past bij onze huidige samenleving.

Door regels te stellen, lijken grenzen te worden getrokken. Het 
kan heel comfortabel zijn je achter die grenzen te verschansen en 
niet meer over de grenzen heen te willen of hoeven kijken. Bij de 
toepassing lijkt het streven soms te zijn dat mensen en situaties 
binnen de getrokken grenzen, in de hokjes moeten blijven. Zo zal 
de automobilist die woedend een parkeerbon verscheurt en op de 
grond gooit, vervolgd kunnen worden voor een milieudelict. De-
gene die de regels moet toepassen hoeft geen twijfel toe te laten, 
hoeft geen maatwerk te leveren, mag niet creatief zijn en lijkt 
daardoor van een verantwoordelijkheid te worden ontslagen. Niet 
alleen het maken van regels, maar ook het toepassen van regels 
brengt een grote verantwoordelijkheid mee. Het vraagt om durf 
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om naar de bedoeling van de regelgever te kijken en soms ook om 
over de grens die de regel getrokken heeft heen te kijken.

Het is goed om op de houdbaarheidsdatum van regels te letten. 
Laten we kijken naar regels over straffen. Moord en beroving is 
het terrein van het strafrecht. Strafvordering regelt het strafpro-
ces. Als ik denk aan regelgeving op het laatste terrein, denk ik aan 
de omvangrijke plannen om het Wetboek van Strafvordering te 
vernieuwen. Deze plannen zijn op zichzelf goed, het recht moet de 
ontwikkelingen in de samenleving volgen. Belangrijke zaken als 
opsporing en berechting moeten worden geregeld. Hoe ver reikt 
de bevoegdheid en macht van de overheid? Hoe diep mag de over-
heid ingrijpen in het leven van de burger of een verdachte, en on-
der welke voorwaarden? Dat betekent dat de huidige grenzen ter 
discussie gesteld mogen worden. De (nieuwe) regel en daarmee 
de grens die getrokken wordt, moet rechtvaardig zijn. Het grens-
gebied moet worden verkend en er moet goed worden nagedacht 
over de uitwerking en de toepassing van een regel. Niet alleen de 
juridische grenzen moeten kritisch worden bekeken, maar wat mij 
betreft moet er ook naar andere disciplines worden gekeken.

Een alledaags voorbeeld is de smartphone. Bijna iedereen be-
zit er een en heeft die 24 uur per dag onder handbereik. Met een 
smartphone kan veel meer dan alleen gebeld worden, het is ook 
een handzame computer die toegang geeft tot een schat aan infor-
matie. Hoe trekken we hier een grens, als we het hebben over hoe 
diep de overheid mag ingrijpen in het leven van een burger? Welke 
middelen mag de overheid inzetten om informatie uit de smart-
phone van die burger te krijgen? Hier moeten we over na durven 
denken. Blijven we bij het zoeken naar een antwoord binnen de 
grenzen van het juridische domein? Of gaan we verder en durven 
we over die juridische grenzen heen te kijken en ook te luisteren 
naar wat andere disciplines ons kunnen leren? Wat kunnen ex-
perts met digitale, technische of filosofische kennis bijdragen? Kun 
je een goede regel geven als je geen goed beeld hebt van de digitale 
en technische mogelijkheden van een smartphone? Zouden juist 
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niet psychologische inzichten een rol moeten spelen bij het afwe-
gen van de belangen als het gaat over hoe diep de overheid mag 
ingrijpen in het leven en de privacy van een burger?

Het is verbijsterend dat de wetgever bij de omvangrijke plan-
nen om het Wetboek van Strafvordering te vernieuwen slechts 
binnen de grenzen van het juridische domein wil blijven en niet 
veel breder wil kijken. Bij het zoeken naar de balans bij de vraag 
hoe diep de overheid mag ingrijpen in het leven van een burger, 
zou niet alleen de juridische discipline richtinggevend moeten zijn, 
maar ook de technische, psychologische en filosofische. Laten wij 
wel durven nadenken, over grenzen van disciplines heen durven 
kijken, en naar argumenten van anderen durven luisteren. En la-
ten we deze kritische, nadenkende houding studenten in het on-
derwijs aanleren.
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Onschuld is nog steeds niet te koop, maar ook niet meer gratis. Ik 
leg dit uit.

Innocent until proven guilty. U kent dit wel uit Amerikaanse 
politieseries. In ons Nederlandse strafrecht heet dat ‘de onschuld-
presumptie’. Dat principe is het mensenrechtelijk fundament van 
ons strafrechtsysteem. Samen met nog ten minste drie andere be-
ginselen:

• Er kan alleen strafbaarheid zijn op grond van al bestaande 
wetgeving (die dus ook niet met terugwerkende kracht mag 
gelden*).

• Je hoeft niet mee te werken aan je eigen veroordeling (dat 
uit zich onder meer in het zwijgrecht).

• De vervolgende instantie moet de relevante feiten stellen 
en bewijzen; of deze daarin slaagt wordt getoetst door een 
onafhankelijke rechter die in openbaarheid rechtspreekt.

De mensenrechten onderscheiden ons van totalitaire systemen zo-
als, pakweg, het Kalifaat.

In de beste traditie van onze rechtsstaat zijn strafrechtelijke 
veroordelingen het product van een beproefd en deugdelijk proces. 
Het Openbaar Ministerie vindt dat het een zaak heeft tegen ver-

*  Pas na de Rijksdagbrand voerden de nazi’s voor brandstichting de doodstraf in; 
ook wel bekend als de Lex van der Lubbe.
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dachte A en vraagt de rechter om een veroordeling. A kan zich ver-
weren tot en met de behandeling in een openbare zitting waarin 
hij het laatste woord heeft. Dan volgt een vonnis door een ade-
quaat en evenwichtig voorgelichte onafhankelijke rechter. Pas in 
de gedaante van zo’n vonnis kan er een sanctie zijn. Voor alle dui-
delijkheid: preventieve hechtenis is geen sanctie maar een oude 
maatregel.

Geen haar op rechtsgeleerde hoofden zal bedenken dat een voor 
het gerecht gedaagde verdachte ervoor moet betalen om over een 
– dus nog onbewezen – verdenking zo’n onafhankelijk oordeel te 
verkrijgen. Dus ook niet in de vorm van griffierecht. Dat is een 
kostenbijdrage die aan de rechtbank moet worden betaald door 
bij een proces betrokken partijen; ook een partij die niet zelf voor 
een gang naar de rechter heeft gekozen kan daarvoor worden aan-
geslagen, dus in theorie ook een verdachte. Deze laatste variant 
zou op gespannen voet staan met het beginsel dat een verdachte 
recht heeft op een fair trial waarvan de drie beginselen, hierboven 
genoemd, elementen zijn. De kosteloosheid van die procedure, lang 
gezien als juist en, wegens die waarborgen, als onontkoombaar, 
wordt inmiddels met verontrustende omvang en snelheid omzeild, 
en zo raken onze mensenrechten in het gedrang. En die waarbor-
gen zijn op twee niveaus wezenlijk: op het niveau van het individu 
om zijn zaak correct te laten verlopen en op systeemniveau om het 
wetsconform handelen van overheden in de gaten te houden. Dat 
maakt openbaarheid ook zo wezenlijk.

Aan steeds meer ‘bestraffende’ afdoening komt namelijk geen 
rechter meer te pas, of hooguit achteraf en alleen bereikbaar na het 
overwinnen van een financiële drempel. Dat heet wel ‘het straffen-
de bestuursrecht’ (of deftiger: ‘het punitieve bestuursrecht’. Van 
zo’n term wordt deze praktijk haast vanzelf salonfähig). Een lange 
parade van bestuursorganen mag bestuurlijke besluiten nemen 
met een evident bestraffend karakter; wat schijnbaar onschuldig 
begon met de ‘fiscalisering’ van eenvoudige verkeersovertredingen 
is doorgegroeid naar een overheidsapparaat met een miljoenen-
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omzet door ‘administratieve boetes’ en ook naar een praktijk van 
andere ingrijpende ingrepen dan boetes. Daar komt vooraf geen 
rechter meer aan te pas: bedrijfssluitingen, hinderlijk volgen, loca-
tieverbod, last onder dwangsom. En dit alles naar aanleiding van 
door de overheid eenzijdig aangenomen onrechtmatige toestanden, 
die volgens haar ongetoetste opvatting dienen te worden gecorri-
geerd. In dergelijke gevallen is de voorafgaande rechterlijke toets 
opgeofferd aan snelheid en doelmatigheid en met de legitimatie 
van bestuurlijke handhaving. Er blijft voor de burger slechts als 
remedie over dat hij voor de hem van overheidswege geserveerde 
gebakken peren achteraf naar de rechter mag, maar dan eerst wel 
(griffierecht) moet betalen, omdat de procedure bestuursrechtelijk 
is (administratieve sanctie, lekker puh…) en niet strafrechtelijk.

Want daar zit hem de kneep: de bevoegdheid van bestuursor-
ganen om sancties op te leggen leidt tot bestuursrechtelijke be-
sluiten die bij de bestuursrechter moeten worden aangevochten, 
en niet bij de strafrechter. En voor de bestuursrechter moet je be-
talen. Zo lees ik dat in de Arbeidstijdenwet de mogelijkheid wordt 
geboden een boete op te leggen van 81.000 euro. De werkgever die 
dat overkomt moet eerst die boete betalen voordat hij überhaupt 
naar de rechter kan – en dan moet hij ook nog griffierecht neertel-
len om via het oordeel van de onafhankelijke rechter de zaak recht 
te zetten.*

Guilty until proven innocent. De schuldpresumptie is in opmars. 
De rechtsstaat als sta-in-de-weg voor een slagvaardige efficiënte 
overheid. Dat in de bestuurlijke procedure sommige rechten van 
de verdachte uit het strafrecht, zoals het zwijgrecht, niet gelden 
meld ik hier alleen maar als terzijde.

Als de gang naar de rechter moeizaam en kostbaar is, en je dus 
mogelijk van overheidswege aangedaan onrecht alleen maar met 
offers – in inspanningen en in geld – kunt converteren in herstelde 

*  Ook in het gewone strafrecht kun je boetes opgelegd krijgen die je eerst moet 
betalen voordat je naar de rechter kunt. Maar daar ligt niet de drempel van een 
griffierecht. 
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onschuld, dan zullen mensen die die offers niet kunnen of willen 
opbrengen mogelijk voor altijd ten onrechte niet meer onschuldig 
zijn. En in de tussentijd is een reputatie al naar de vaantjes, en het 
ten onrechte gesloten café al failliet. Het minste wat een rechts-
staat hoort te doen is de toegang tot de onafhankelijke rechterlijke 
toets van zo’n bestuurlijke sanctie weer gratis maken. Zouden we, 
kortom, niet wat gewetensvoller moeten omgaan met de waarden 
waarvan we zeggen dat we ons daarmee van het Kalifaat onder-
scheiden?
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Lastercultuur
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Sinds ik onbedaarlijk moest huilen om de karaktermoord die op 
een klasgenoot werd gepleegd, weet ik hoe slecht ik het kan ver-
dragen wanneer een vriend wordt belasterd. Natuurlijk, ook de 
opwarming van de aarde, de uitputting van landbouwgronden en 
de vluchtelingencrisis raken me, maar er is werkelijk niets wat me 
zo tot razernij brengt als plat geroddel over mensen.

Een keer ging een zelfbenoemde opiniemaker in een avond-
krant zo ver in het creëren van geruchten rond een gewaardeerde 
kennis van me dat ik de redactie attendeerde op de leugenachtig-
heid van de schrijver. Meteen voelde ik spijt dat ik het had gedaan, 
want er is nog zoiets als vrijheid van meningsuiting en daarnaast 
kon de aangevallene zichzelf beter verweren, maar wat was ik blij 
dat ik het had gedaan. Het bekoelde mijn woede, bracht me weer 
bij zinnen. Ik had er werk van gemaakt.

Waar komt toch dat brandende gevoel vandaan? Ben ik zelf 
bang onderwerp van smaad en spot te worden en is dit een gesu-
blimeerde reflex? Of is de woede ook deels zelfkastijding? Want als 
het ons zo makkelijk afgaat en zo lekker is om te doen, behoor ik 
dan ook niet tot die mensen die met een radde tong slachtoffers op 
de korrel nemen? Ik moet bekennen: ik ben schuldig. Ik ben net zo 
hypocriet als iedereen. Wat zegt dat over mijn woede? Is het com-
pensatie om mijn eigen zonde mee wit te wassen?

Mensen roddelen uit onzekerheid, om zich minder inferieur te 
hoeven voelen. Mensen roddelen omdat er iets op het spel staat en 
men de eigen positie wil versterken. En mensen roddelen omdat 
het een aangenaam gevoel geeft. Roddel is lust.

 Roddelen is, om de woorden van de Russische dichter Joseph 
Brodsky te gebruiken, een vorm van metafysica: door over ande-
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ren te praten, praat je eigenlijk over jezelf en door dat te doen 
ontstijg je even je eigen beperkingen. Roddelen als verkapt zelfon-
derzoek. Ten koste van een ander, dat dan weer wel. Waar gehakt 
wordt vallen spaanders.

Toch is de schade die laster mensen kan toebrengen groot. Het 
creëert een stank van ongemak om het individu. Bij de belasterde 
veroorzaakt het een gevoel van onzekerheid dat hij niet kan ver-
klaren. Het ondermijnt de gemeenschap doordat die niet in staat is 
de ander op zijn merites te beoordelen. Sociale media geven ruim 
baan aan de meest wrede vorm van belasteren: het publiekelijk 
aan de schandpaal nagelen. Op Twitter word ik regelmatig na een 
scherpe positie ingenomen te hebben onder handen genomen. Het 
deert me niet. Ze doen maar.

 Maar wanneer iemand die ik hoog heb zitten, die ik ken en 
waardeer wordt aangevallen door de sensatiebeluste goegemeen-
te, dan knakt er iets in me. Dan kom ik in het geweer. Blijf van 
hem of haar af! Wat ik dan ook doe, niet omdat ik een held wil 
zijn, het instinct is me voor. En wat de wereld ervan vindt kan me 
weinig schelen.

Met die vriend die werd belasterd door mijn domme klasgeno-
ten is het later goed gekomen. Hij trok zich er weinig van aan. Ik 
trok het me heel erg aan. Inmiddels weet ik waarom. Ik was bang 
dat wanneer het mij zou overkomen, ik niemand zou hebben die 
voor me in de bres kon springen. Op het moment dat de klasge-
noot belachelijk werd gemaakt voelde ik me geïsoleerd staan. Wie 
kwam er voor mij op in zo’n geval? Ik ontdekte de waarde van 
vriendschap: iemand die voor je in de bres springt, altijd.

Is opkomen voor iemand niet een prachtige vorm van mense-
lijkheid laten zien? Door te interveniëren, nee durven te zeggen 
tegen de roddel, versterken we de band die we hebben met een 
geliefde, een vriend of een kennis. Worden we een gemeenschap.
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De ontkenning  
van de aarde

HELEEN BLANKEN
Visueel kunstenaar

Steeds vaker als ik om me heen kijk, krijg ik het gevoel dat we 
ons levensdoel kwijt zijn. We lijken het leven niet meer te leiden 
waarvoor de mensheid is bedoeld. We zijn steeds productiever ge-
worden, steeds meer in staat om zelf te creëren en om in natuur-
lijke processen in te grijpen. We bouwen, ontwikkelen, ontdekken 
en veranderen. Maar daarbij zijn we naar mijn idee geleidelijk uit 
het oog verloren wat echt van belang is. We worden overprikkeld, 
steeds sensitiever voor depressies en we leven ongezond. We zijn te 
ver verwijderd geraakt van de natuurlijke wereld waarin we leven 
en het speelt ons parten.

Zelf heb ik in toenemende mate het gevoel dat we de verbonden-
heid met onze oorsprong zijn verloren. Dat geeft me een oncomfor-
tabel gevoel waarvan ik zou willen losbreken en wegvluchten. De 
gevestigde orde, het bestaande monetaire systeem, de productie 
en consumptie van materiële goederen lijken ons leef- en beweeg-
ruimte te ontnemen. We maken overuren in naam van commercie. 
We jagen kortstondige prikkels na van zogenaamd geluk: de eu-
forie van willen en hebben, het jagen en het bezitten. Waarmee 
tegelijkertijd ons niet-materiële houvast verder uit beeld raakt. 
We zijn de weg kwijt.

Als visueel kunstenaar voel ik de drang en ook de plicht om 
deze wereld mooier te maken. Zowel in mijn werk als in de rest 
van mijn leven is de natuur mijn uitlaatklep en houvast. Mijn 
installaties en videowerken verbeelden het aardse in al zijn vor-
men. En ook onze verwijdering daarvan. Ik zie schoonheid in het 
grootse, mysterieuze, het desolate en het overweldigende van de 

Waar verzet jij je tegen.indd   250 17-08-16   11:04



Waar verzet jij je tegen?

251

natuur. De natuur is subliem. Tegelijkertijd probeer ik door mid-
del van mijn werk de wereld ook beter te begrijpen. Waarom staan 
we zo haaks op onze omgeving, waarom vechten we tegen iets wat 
niet te bevechten valt? In een recent videowerk verbeeld ik dan 
ook een aanzwellende dreiging die de aarde op zijn grondvesten 
doet beven. Een naderend gevaar dat we niet kunnen zien maar 
wel voelen.

De sublieme natuur speelt ook een centrale rol in mijn werk. 
Door mensen de schoonheid van de natuur te laten ervaren, hoop 
ik de twee werelden dichter bij elkaar te brengen. Ik hoop dat hun 
respect voor de natuur toeneemt en weer vanzelfsprekend wordt. 
Daarnaast probeer ik de wereld als ‘onbarmhartig natuurver-
schijnsel’ te laten zien. Als een schouwspel, een dystopie die waar-
heid dreigt te worden. Als overweldigende onaanraakbare kracht. 
Een kracht die we met ontzag en in al zijn pracht kunnen gade-
slaan, maar die ook op aanzienlijke afstand van ons blijft. Met de 
boodschap dat deze kracht uiteindelijk aan het langste eind zal 
trekken, en ons zal overwinnen.

Uiteindelijk zal niet de mens, maar de natuur heersen en bepa-
len. We hebben de illusie van controle over de natuur, maar eigen-
lijk maken we er geen deel meer van uit. Machteloos kijken we toe 
hoe de wereld op de afgrond afstevent. Ik bemerk een dualiteit in 
mijn denken. Ik probeer twee kanten van een wereldperspectief te 
schetsen. Enerzijds toon ik met mijn werk een positief beeld, door 
de schoonheid van de natuur te schetsen, die de mens hoop zou 
moeten geven op een betere wereld. Iets waarvoor ik naar mijn 
mening moet vechten. Anderzijds toon ik een negatiever, afstan-
delijk beeld, door een aarde voor te stellen waarop de natuur is 
omgevormd tot een zelfgeschapen, voor mensen zo goed als onleef-
bare wildernis.

Waarmee ik eigenlijk de vraag stel of de door ons geschapen 
materialistische samenleving wel samen kan gaan met de kracht 
van de natuur. Is er überhaupt een synthese mogelijk? Of zijn we 
een soort die eigenlijk niet thuishoort op deze aarde? Misschien is 
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het voorbestemd dat we uiteindelijk lijnrecht tegenover de natuur 
komen te staan. En dat deze ons uiteindelijk van de aarde weg-
vaagt, zoals dat ook is gebeurd met andere diersoorten.

Natuurlijk hoop ik op een kanteling ten goede. Er zijn steeds 
meer onderzoeken die aantonen dat we veel meer gemeen heb-
ben met de natuur dan we eerst dachten. Dat veel flora en fauna 
eenzelfde soort bewustzijn hebben als wij en eveneens intelligente 
systemen gebruiken om te overleven. Mede daardoor worden er 
nieuwe initiatieven gestart, die het goed voorhebben met de aarde 
en daardoor een betere wereld in de toekomst suggereren. Ook ik 
voel de plicht en de noodzaak zicht te bieden op die betere wereld. 
Soms ben ik bang dat we te laat zijn en denk ik dat deze wereld 
beter af is zonder de moderne mens, maar ik houd de hoop dat we 
misschien toch in staat zijn het tij te keren.
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Tijd
MARTIJN VAN CALMTHOUT

Fysicus; wetenschapsjournalist bij de Volkskrant; auteur van Einsteins licht, 

Nobel op de kaart, Echt quantum en Sam Goudsmit

Zonder de tijd zouden er geen oorzaken zijn en geen gevolgen, geen 
eerder en geen later, en dus geen ontwikkeling. Zoals Einstein het 
formuleerde: tijd bestaat om te voorkomen dat alles tegelijk ge-
beurt. Het is in zekere zin de motor van de wereld, zonder de tijd 
ís alles, maar gebeurt er in feite niks. Wetenschap, de kunst van 
het vinden van het waaróm van de dingen, zou geen kant meer op 
kunnen. Omgekeerd maakt dat van de tijd ook een speciaal onder-
werp voor de wetenschap. We zijn als de goudvis die gaandeweg 
beseft dat hij in water leeft. Ons water heet de tijd.

En zoals de goudvis er moeite mee heeft het water objectief te 
beschouwen, zo lukt ons dat met tijd niet goed. Natuurlijk, tijd 
is wat er op de klokken staat, wat Einstein laat versmelten met 
ruimte tot een relatief universum, wat volgt uit de volgorde van de 
gebeurtenissen en wat we als mens onwillekeurig ervaren. Maar 
wat is het?

De tijd is een rijk onderwerp, het doet mooie dingen met men-
sen, heb ik in de loop der jaren als wetenschapsjournalist ervaren. 
Ik sprak zintuigfysiologen die me uitlegden waarom de eerste tik 
van een secondewijzer langer lijkt te duren dan de volgende. Ik 
sprak met de sleutelbewaarder van het ingenieuze slingeruur-
werk van Christiaan Huygens in Rijswijk en zag de glinstering in 
de ogen van een liefhebber. Met de Britse fysicus Julian Barbour 
besprak ik zijn heerlijke boek The end of time in 1999, dat een 
fijne steen in de vijver gooide: hij beschreef hoe tijd een illusie is in 
een universum waarin alles al gebeurd is. Ik sprak met Nijmeegse 
theoretisch fysici die elementjes ruimtetijd als legosteentjes aan 
elkaar laten klitten tot universa die misschien de onze wel zijn. 
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Ik zag licht achteruitlopen, terug in de tijd. En ik bekeek de hand-
schriften van Einstein, waarin hij voor het eerst beseft dat tijd 
geen kosmische tiktak is, maar een grootheid die je moet meten 
om haar te kennen. Waarna hij laat zien dat niet alle waarnemers 
dezelfde tijdmetingen zullen doen, en dus dat tijd relatief is. Het 
horloge van degene die met de lichtsnelheid beweegt, lijkt van bui-
tenaf stil te staan. De uiterste vorm van slow motion.

Een kwarteeuw geleden deed ik míjn polshorloge af en besloot 
ik zonder de klok te willen leven. Niet helemaal zonder klok, dat 
is in de journalistiek met haar afspraken en deadlines onmoge-
lijk. Maar wel zo veel mogelijk, want er was tijd zat. Waarom dan 
steeds op de klok kijken? Het zou mijn tijd wel duren.

Anderhalf jaar geleden stierf een vriend en journalistieke 
bloedbroeder. Sindsdien heb ik haast, in de wetenschap dat de res-
terende tijd echt eindig is. Dat negeren kan niet meer. De tijd raast 
voort, en wie stilstaat ziet ambities en dromen in ijltempo naar de 
horizon verdwijnen, jou verweesd en vol spijt over gemiste kansen 
achterlatend. Dat is de reden dat ik sindsdien drie boeken schreef, 
twee ervan haast letterlijk in no time. Voor het te laat was. Als een 
daad van verzet. Tegen de tijd.
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Zonder velletje ertussen
MAAIKE OUBOTER

Zangeres; liedjesschrijfster; auteur van ‘Dat ik je mis’;  

debuutalbum En hoe het dan ook weer dag wordt

‘Sorry.’
Ik leg het boek weg, veeg snel met mijn arm mijn ogen droog en 

blijf op de rand van haar bed zitten.
‘Waarom zeg je sorry?’ vraagt mijn door knuffels omringde 

nichtje.
‘Ehm… Omdat ik ervan moet huilen.’
Ze komt een stukje onder de dekens vandaan. ‘O…’ Ze denkt 

even na en voegt er dan aan toe: ‘Is dat dan erg?’
Die vraag heeft me lang beziggehouden. Waarom zei ik eigen-

lijk sorry? Waarom schamen we ons vaak als we moeten huilen? 
We zeggen altijd dat er niets mis mee is, maar waarom voelt het 
dan zo?

Geluk is iets wat we graag openlijk nastreven. Ik ben nu 24 en 
ik ben – net als veel van mijn leeftijdsgenoten – opgegroeid met 
de liefdevolle mentaliteit: ‘Het maakt niet uit wie je bent of wat 
je doet, als je maar gelukkig bent.’ Vervolgens leren we netjes dat 
niet iedereen die vrijheid heeft. Dat het voor ons makkelijker is 
om gelukkig te zijn dan voor anderen. Dat we ons daar goed van 
bewust moeten zijn. En dat het daarom bijna raar is als je niet 
gelukkig bent.

Ik zal het niet ontkennen: het is heel fijn om gelukkig te kun-
nen zijn. Ik gun het iedereen, inclusief mezelf, en ik ben er ab-
soluut voorstander van om er actief naar te zoeken. Maar als ik 
eerlijk ben, voel ik ook een grote angst om even níet gelukkig te 
zijn. En misschien druk ik daarom, vaker dan nodig, alle emoties 
die niet in mijn beeld van geluk passen weg. Dat ik me soms heel 
eenzaam voel op een drukke verjaardag. Of dat ik eigenlijk heel 
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verdrietig word van iets waarvan ik al maanden zeg dat ik er ‘al-
lang’ overheen ben. En ik denk niet dat ik de enige ben.

Positiviteit en daadkracht zijn natuurlijk bewonderenswaar-
dig: nooit opgeven, alles aankunnen, niet bang zijn, weten wat je 
wilt. Eigenschappen die elk mens zou moeten hebben. Maar veel 
mensen zijn daar zo naar op zoek dat ze soms niet eens meer in de 
gaten hebben dat er ook nog honderd andere emoties door hun lijf 
gieren. Het is ook zo verdomd eng om kwetsbaar te zijn.

Ik moet toegeven dat ik het kwetsbaar zijn zelf ook doodeng 
vind. Ik ben bang om dingen fout te doen, verkeerd te zeggen of 
verkeerd te begrijpen. Zelfs het schrijven van dit stuk vind ik eng. 
Want het maakt me boos. En boosheid is een emotie die ik mezelf 
eigenlijk nooit toesta. En toch ben ik het. Omdat zoveel mensen niet 
durven te praten over hun gevoelens. Boos op het onvermogen. Dat 
we niet allemaal standaard als kind leren dat het normaal is om te 
praten over wat er in je omgaat. Dat we er wel behoefte aan hebben, 
maar niet weten hoe. Of dat het blijkbaar niet veilig voelt om dat te 
doen. En waarom eigenlijk niet? Wat is het allerergste wat er kan 
gebeuren? Dat je onderuitgaat? En dan? Dat het pijn doet? En dan?

Het probleem is denk ik niet zozeer dat iedereen met een mas-
ker op loopt. ‘Nep’ is niet het goede woord. Het is eerder dat we al 
die emoties die we (on)bewust als ‘slecht’ bestempelen, niet eens 
durven toe te laten. Terwijl de angst om eraan kapot te gaan uit-
eindelijk vaak verwoestender is dan de kwetsbaarheid zelf. Het is 
zo jammer dat het niet in ons systeem zit om openlijk te zeggen: ‘Ik 
kan dit niet.’ Of: ‘Ik ben hier bang voor. Ik durf dit niet, ik begrijp 
het niet.’

We streven naar succes, maar vergeten daarbij dat het hele-
maal niet erg is om tussendoor te falen. Lelijke dingen te maken. 
Even stil te staan, of vast te zitten. Wees eens niet dapper. Verzet 
je eens niet tegen wat je boos, bang of verdrietig maakt. Er zit ook 
zoveel schoonheid in al het moeilijke en pijnlijke dat je juist daar-
door het geluk – wat dat dan ook precies moge zijn – misschien wel 
nog intenser kunt ervaren.
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Ik heb besloten mijn leven lang te proberen eerlijk te zijn. En 
ik heb het niet over de ‘wat heb jij een lelijke trui aan’-eerlijkheid, 
maar de eerlijkheid over, en naar, mezelf. Alles toelaten. Naakt en 
open. Zonder velletje ertussen. Het is mijn kleine passieve verzet: 
het níet tegenhouden van het negatieve. En ik geef gelijk maar 
eerlijk toe dat het een grote innerlijke worsteling is. Want ook ik 
schiet snel terug in mijn automatische modus van perfectionisme. 
Maar ik zal het wel blijven proberen. Want ik denk dat het mak-
kelijker is om open te zijn tegen open mensen. En hoe mooi zijn 
tranen van ontroering, van angst of van wanhoop, als je ze kunt 
delen. Misschien moeten we allemaal iets meer luisteren naar 
kleine kinderen – of naar het kleine kind in ons. We kunnen van 
hun oprechtheid nog wel wat leren.
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Zielloze relaties
KIM PUTTERS

Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP); hoogleraar beleid en 

sturing van de zorg; oud-lid en -vicevoorzitter van de Eerste Kamer

Als mens word je graag beoordeeld op wie je bent en waar je voor 
staat. Als professional wil je beoordeeld worden op wat je kunt 
en bereikt. De toegenomen rationalisering van onze samenleving 
heeft er echter toe geleid dat de waarden des levens naar de ach-
tergrond zijn gedrukt door de dominantie van toetsbare en meet-
bare indicatoren. Of je nu in de gezondheidszorg, het onderwijs of 
de wetenschap ronddwaalt, deze toegenomen rationalisering heeft 
overal diepe wonden geslagen en wantrouwen veroorzaakt. Wan-
trouwen tegen controllers, bestuurders en politici die de praktijk 
niet meer begrijpen en mensen die met het systeem meeheulen. 
Waar zijn de waarden van menselijkheid en professionaliteit in 
relaties gebleven?

De zoektocht naar het antwoord op die vraag bracht mij terug 
bij een kleine daad van verzet die ik zelf probeerde te plegen tegen 
de kille rationalisering van het menselijk handelen. Ik moest mij 
een aantal jaren geleden verantwoorden over de eerste periode op 
mijn bijzondere leerstoel aan de universiteit. Na zo’n periode van 
vier jaar wordt van de hoogleraar verwacht dat hij laat zien wat 
er is bereikt. Dat gaat over publicatielijsten en behaalde publi-
catiepunten via internationale tijdschriften, over binnengehaalde 
projecten en de bijbehorende financiële middelen en over onder-
wijsevaluaties van studenten. Allemaal meetbare en toetsbare 
zaken, die volstrekt logisch zijn in een moderne en meer transpa-
rante samenleving, waarin iedereen verantwoording af te leggen 
heeft over het gebruik van publieke middelen.

Tot zover niets vreemds. Toch knaagde er iets aan mij. Ik wilde 
niet alleen een kil lijstje met publicaties en scores van onderwijs-
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evaluaties afleveren, die overigens allemaal goed aan de maat wa-
ren of de afgesproken ‘targets’ zelfs te boven gingen. Het was wel 
de meest gemakkelijke weg geweest om het daarbij te laten. Maar 
ik besloot tijdens mijn vakantie dat jaar een document te schrij-
ven om ook inhoudelijk verslag te doen van de resultaten van alle 
projecten die ik in die jaren met mijn promovendi had ondernomen 
en daarbij de vertaling te maken naar het onderwijs en de onder-
zoeksagenda voor de toekomst. Ik voegde dit inhoudelijke verslag 
bij de ‘kille lijstjes’ en stuurde het op naar de leiding van de uni-
versiteit, vergezeld van een vriendelijk briefje met de uitnodiging 
om over de bereikte resultaten en de toekomstplannen eens verder 
te praten.

Ik ontving wel een automatische bevestiging dat de jaarstuk-
ken waren ontvangen, maar heb er nooit meer iets over gehoord. 
De verwachting dat de universiteit, breder dan directe collegae, 
geïnteresseerd zou zijn in de inhoud bleek niet uit te komen. Dat 
was natuurlijk een teleurstelling, al heb ik van het verslag een pu-
blicatie gemaakt en zo weer een puntje gescoord. Juist in een aca-
demische omgeving horen professionaliteit, kwaliteit en een open 
dialoog daarover alle ruimte te krijgen en te worden gestimuleerd. 
Dat zou moeten domineren boven lijstjes en internationale ran-
kings. Persoonlijk had ik er verder vrede mee, omdat ik mijn ver-
antwoording heb afgelegd volgens de mores die wat mij betreft bij 
de academie horen. Noem het mijn eigen kleine daad van verzet.

Als je in je professionaliteit of in menselijke waarden wordt 
beknot of beperkt, dan is dat een inbreuk op wat iemand is of zou 
kunnen zijn. In alle sectoren van onze samenleving hoort dat ver-
zet op te leveren. Wat gaat er mis als we de dialoog met elkaar 
aangaan over wat goed en professioneel werk is en daar vervolgens 
afspraken over maken waar we professioneel gezien achter kun-
nen staan? Niets. En mocht er wel iets misgaan, dan kan er altijd 
nog ingegrepen worden, maar dan worden creativiteit en dwarsig-
heid in organisaties tenminste benut in plaats van uitgebannen.

De Nederlandse taal kent een uniek woord en dat is het woord 
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‘samenleven’. Geen andere taal heeft een zo mooi woord dat ‘sa-
men’ en ‘leven’ samenvoegt. Dat woord betekent iets. Het is een 
werkwoord dat niet louter op de rede of de ratio gebaseerd kan 
zijn. Emotie, gevoel en waardigheid zijn het cement van mense-
lijke relaties. De reflectie daarop biedt mensen zingeving. Zonder 
dat zijn mensen zielloos. We moeten in de samenleving dus steeds 
op zoek naar die ziel.

Iedere dokter, wetenschapper, docent, accountant, receptionist 
of ambtenaar moet zich tegen zielloze relaties verzetten. Ik denk 
niet meteen aan staken, frauderen of opzettelijk obstructie plegen. 
Elke kleine daad van verzet telt op bij die van een ander, net zo-
lang tot het zichtbaar wordt en er niet meer omheen te gaan is. De 
kilheid verdwijnt en de samenleving leeft op.
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Andere wereld
WYTSKE VERSTEEG

Auteur van Quarantaine, Boy, De wezenlozen en Dit is geen dakloze

De man beweegt zich langzaam door de trein. Zoals alle passagiers 
wend ik mijn hoofd af, staar uit het raam zodra ik doorheb wat hij 
wil. ‘Ik denk dat ze dat niet kunnen voorkomen,’ zegt het oudere 
stel verderop, gezeten tussen hun reiskoffers. ‘Er zijn toch drie 
controleurs in deze trein.’ Omdat ik een afkeer van hen voel, om-
dat er in de hele coupé niemand naar hem heeft opgekeken, loop 
ik de man door de trein achterna, koop een van de kaarten die hij 
aanbiedt en hoor hoe hij zijn leven op de rails probeert te krijgen. 
Tegen het eind van ons gesprek veegt hij zijn ogen droog, maar om-
gekeerd ben ik hem dankbaar dat ik iets mocht zien van de kwets-
baarheid die alle ogenschijnlijk geslaagde anderen in deze trein, 
inclusief ikzelf, zo zorgvuldig verbergen voor de buitenwereld.

Elke schijnbaar lege bus kan gevuld zijn met tientallen onzicht-
bare wezens: elfen, kabouters en andere leden van het onzichtbare 
volkje. Dat leerde ik van een kinderboek, net zoals het feit dat je 
via een klerenkast terecht kunt komen in een andere wereld met 
faunen en sprekende leeuwen en dat er indianen kunnen huizen 
in een doodgewoon medicijnkastje. Weer een ander universum viel 
slechts te betreden door een boek; eenmaal deel van dat oneindige 
verhaal kon een dikkig, verlegen jongetje een held worden, het 
land redden, simpelweg door de keizerin een nieuwe naam te ge-
ven. Het was een teleurstelling toen ik, te vroeg, van kinderboeken 
overschakelde op romans voor volwassenen. In die boeken werden 
er geen nieuwe werelden ontdekt, de personages hadden het te 
druk met zichzelf en Fantasia was opgeslokt door het grijze niets 
van alledaagse beslommeringen.

Alles went. Inmiddels schrijf ik zelf zulke boeken, verhalen vol 
met personages die het moeilijk hebben met het leven. Net zoals 
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de helden uit mijn oude kinderboeken hebben mijn personages 
er moeite mee om contact met anderen te leggen en trekken ze 
zich daarom terug in een geheel eigen wereld. Over het algemeen 
zijn ze niet erg gelukkig. Dat is zacht uitgedrukt: leesclubs reage-
ren vaak opgelucht als ze merken dat ik in levenden lijve niet zo 
somber overkom als mijn figuren. Waarom schrijf je zulke donkere 
boeken, vragen ze vaak. Waarom moet het zo zwart? Ik antwoord, 
doorgaans, dat er al zoveel plekken zijn waar wordt gedaan alsof 
iedereen gelukkig en succesvol is; alsof er daarvoor een recept be-
staat, enkele simpele stappen om te volgen voor een geslaagd le-
ven. Het is aantrekkelijk om weg te kijken, te vertrouwen op de 
controleurs van onze hersenen die ons beschermen tegen dat wat 
we niet willen zien, dat wat we vrezen, alles wat onze werkelijk-
heid ingewikkeld maakt. We hebben de handen immers al vol aan 
onze alledaagse beslommeringen. Hoe ironisch dat juist romans, 
die uiteindelijk toch leugens zijn, plaats bieden aan een waar-
heid waarvoor in het dagelijks leven maar zelden ruimte wordt 
gemaakt: hoe kwetsbaar we zijn, hoe eenzaam achter het masker. 
Hoe treffend: ‘tekst’ is afkomstig van het Latijnse ‘texere’, weven. 
Elke tekst schept draden die ons met elkaar kunnen verbinden. 
Elk boek is een kwetsbaar weefsel.

Onlangs woonde ik een lezing bij van de fotograaf Kazuma 
Obara. In een van zijn projecten portretteerde hij mensen die in 
de Tweede Wereldoorlog gewond waren geraakt. Hij fotografeerde 
niet zozeer de wonden zelf als wel de manier waarop die wonden 
werden verborgen: kinderen die op klassenfoto’s hun missende 
been er met pen bij tekenden veranderden in ouderen die steunen 
op een paraplu, omdat ze in het openbaar geen wandelstok willen 
gebruiken. Ze kunnen niet naar buiten als het regent.

Ik weet inmiddels dat er in de meeste medicijnkastjes geen mi-
nuscule indianen huizen, en dat slechts weinig klerenkasten toe-
gang bieden tot Narnia. Hoewel ik bij een halflege bus nog vaak 
terugdenk aan dat kinderboek, zoek ik in mijn eigen werk naar 
andere verborgen werelden. Naar de kwetsbaarheid die ik in het 
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dagelijks leven niet zal tonen, de verwonding achter de glimlach 
van anderen, naar het rotsachtige universum dat iedereen in zich 
verbergt. De ouderen die Obara portretteerde, bekijken op re-
genachtige dagen de wereld van achter het glas. Buiten bewegen 
anderen zich vrijelijk, steken hun paraplu op zonder erbij na te 
denken, terwijl over het raam de druppels langzaam naar beneden 
rollen. Dat te zien: het glas dat ons scheidt van de ander, het licht 
in de druppels daarop, steeds weer te proberen om dat te zien.
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Virussen bestrijden  
met papier
MARION KOOPMANS

Hoogleraar virologie, Erasmus MC; kenner van zoönosen

Terwijl ik dit schrijf ben ik intensief bezig met het zikavirus, een 
virus dat via muggen kan worden overgedragen. Het werd in no-
vember 2015 wereldnieuws toen de Braziliaanse overheid alarm 
sloeg omdat er opvallend veel baby’s geboren werden met ernsti-
ge hersenafwijkingen. Dat is niemand ontgaan, want de kranten 
stonden er de eerste maanden, nationaal en internationaal, vol 
mee. Heel erg, was de consensus, er moet echt iets aan gebeuren, 
er moet veel onderzoek gedaan worden. Dat klopt: er moet onder-
zoek gedaan worden om te weten wat er precies gaande is en voor-
al om uit te vinden wat ertegen te doen is.

Dat was vijf maanden geleden. Het virus is uit het nieuws ver-
dwenen. Is dat terecht? Nee, absoluut niet. Ik ben zo druk omdat 
ik met onderzoekers uit Europa en Zuid-Amerika bezig ben met 
het schrijven van een gezamenlijk onderzoeksplan, nu eindelijk is 
besloten dat de Europese Commissie samen met de overheid van 
Brazilië wat geld gaat vrijmaken voor onderzoek. Ja, dat leest u 
goed: in plaats van onderzoek te doen, zijn we dus een projectplan 
aan het schrijven om te proberen dat vrijgemaakte geld te krijgen 
voor ons zikaonderzoek. Veel werk, veel formulieren, en misschien 
voor niets, want ditzelfde gebeurt in minstens vier andere teams 
en pas over een maand of vijf weten we welk team naar de mening 
van de beoordelaars het beste plan heeft voorgelegd en daadwer-
kelijk aan de slag kan.

Want zo werkt het: wetenschappelijk onderzoek moet ‘verkocht, 
gemanaged en geprioriteerd’ worden, en het geld moet via een 
competitie verdeeld worden zodat de wereld kan zien of het wel 
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nuttig is wat daar allemaal gebeurt. De gemiddelde slagingskans 
van onderzoek dat door Europese subsidie wordt betaald is onge-
veer één op de tien: van de tien onderzoeksvoorstellen wordt er één 
toegekend. Vaak valt de keuze op onderzoek waar bedrijven aan 
meewerken, want Europa (en Nederland) wil graag wetenschap 
die nieuwe producten oplevert. Daarmee wordt haalbaarheid een 
belangrijk criterium: gaat dit onderzoek binnen de termijn die er-
voor staat wel iets opleveren wat meteen gebruikt kan worden? 
Geen blue skies research: onderzoek waarbij iemand geld krijgt om 
een slim plan uit te werken in de hoop daarmee iets te weten te 
komen wat echt nieuw is. Het soort wetenschap dat de Einsteins, 
Van Leeuwenhoeken en Marie Curies van de wereld deden, niet 
gehinderd door papierwerk. Dat soort onderzoek heeft in Neder-
land een uitermate lage status.

Dat moet anders, vind ik, omdat we zo achter de feiten aan hol-
len: ik werk aan virussen die uit de dierenwereld komen en plotse-
ling uitbraken kunnen veroorzaken waarbij mensen ziek worden. 
Dat zien we steeds vaker, denk aan Q-koorts, ebola, of het zika-
virus. Die toename heeft te maken met de grote veranderingen 
van de afgelopen decennia: we leven langer, de wereldbevolking 
groeit sterk, daar is steeds meer voedsel voor nodig, daardoor meer 
veeteelt, die ruimte inneemt die ten koste gaat van ruimte voor 
natuur. Globalisering doet de rest: nieuwe infecties kunnen zich 
razendsnel verspreiden, dus onze gezondheid is afhankelijk van 
hoe goed infecties kunnen worden bestreden in gebieden waar de 
kans het grootst is dat ze ontstaan. Door ebola, het zikavirus en 
andere voorbeelden zien we hoe snel het kan gaan. Dat betekent 
ook dat de huidige onderzoeksfinanciering ongeschikt is om hier 
snel op in te spelen, kijk maar naar het zikavirus: onderzoeksgeld 
komt veel te laat, we zijn bijna een jaar verder als de eerste sub-
sidies worden toegekend. Ook staat het bedrijfsleven niet meteen 
te popelen, want dit type uitbraken is misschien volgend jaar wel 
weer achter de rug en dan is er geen afzetmarkt meer.

Mijn voornemen is om te proberen om tussen nu en zeg de ko-
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mende vier à vijf jaar weer een hoeveelheid basisfinanciering te 
hebben waarvoor we zelf de prioriteiten kunnen bepalen. Zodat we 
bij de volgende uitbraak – die er beslist gaat komen – meteen aan 
de slag kunnen. En dan liefst op wereldniveau, dus geen gekneu-
ter met tientallen kleine projectjes die elkaar beconcurreren, maar 
een grote pot geld die gebruikt wordt om grote studies te doen 
waarmee we belangrijke vragen kunnen beantwoorden. Pak ’m 
beet het geld dat nodig is voor het aanleggen van een paar kilome-
ter snelweg, of voor een nieuw gevechtsvliegtuig, in een emerging 
infections-fonds. Nederland is beroemd geworden om zijn dijken, 
preventie avant la lettre. Grote, dure investeringen voor iets wat 
zelden voorkomt, gewoon omdat we dat een goed idee vinden en de 
ambitie hebben er iets tegen te doen. Let’s do it again.
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Frustratie creatie
JOOST STEINS BISSCHOP

Partner bij Jungle Minds; voormalig vaste columnist voor Het Financieele 
Dagblad; publiceert op Frankwatching; auteur van Chatten met je dochter,  

Wie weet of het waar is? en De online scorecard 3.0

Netflix werd in 1997 opgericht door Marc Randolph en Reed Has-
tings. Na zijn school kwam de laatste terecht bij het United States 
Marine Corps, nam deel aan een vredesmissie en gaf wiskundeles 
in Swaziland. Hij liftte dwars door Afrika met niet meer dan tien 
dollar in zijn zak, zo gaat het gerucht, het gerucht dat je vooral niet 
moet willen ontkrachten. Wat ik maar wil zeggen: hij is geen watje. 
Bij iemand met een dergelijke instelling moet je niet verbaasd op-
kijken als hij ontvlamt als hem onrecht wordt aangedaan. Hetgeen 
geschiedde. Hij huurde de video Apollo 13, bracht per ongeluk een 
verkeerde band terug bij de videoverhuurder, kwam daar pas later 
achter, herstelde de vergissing, en retourneerde de goede video-
band. Hij kreeg een boete van veertig dollar. Ook al was dit pas de 
eerste keer dat hij te laat was. Ja meneer, regels zijn regels.

Kijk, dan heb je iemand op de kast. Hij ging zoals altijd ook die 
dag naar de sportschool en bedacht het model waarbij je maande-
lijks een lage fee betaalt – hoogstens een paar tientjes – waarvoor 
je onbeperkt films per post kunt bestellen. Opsturen, retourenve-
lop erbij, dat was het idee. Netflix veranderde in de loop der jaren 
in een model waarbij films online worden aangeboden tegen beta-
ling van tien dollar per maand, waarvoor je ook nog je buurman 
kunt laten meekijken. In april 2016 heeft Netflix wereldwijd meer 
dan 81 miljoen abonnees. Videotheken zijn verdwenen. Veertig 
dollar boete was de aanleiding.

Travis Kalanick – we kennen hem als de oprichter van Uber – 
vertelt in San Francisco hoe het allemaal begon. Zijn droom was 
om het mogelijk te maken op een knop te drukken – het is 2010, de 
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smartphones zijn er – en zo een limo te laten voorrijden. De over-
weging was aanvankelijk om een eigen limovloot te kopen. Twee 
dingen moesten dus worden gedaan: een supermakkelijke app ont-
wikkelen waarmee je een grote auto bestelt en zorgen dat er daad-
werkelijk een limo op afkomt binnen een paar minuten. Al snel 
werd duidelijk dat je de software moest maken, maar niet de eige-
naar van de vloot hoefde te zijn. Er waren genoeg limoverhuurders 
in San Francisco. Kalanick googelde: ‘San Francisco limousine 
rental’ en ging het lijstje aanbieders bellen. Of ze mee wilden doen 
met een baanbrekend idee dat hun omzet zou brengen. Eenderde 
van hen hing binnen een paar seconden op. Nog eens eenderde 
gaf na een paar minuten aan niet geïnteresseerd te zijn en hing 
op. Slechts een handjevol limoverhuurders was uiteindelijk niet 
afwijzend. Kalanick verbaasde zich erover dat men niet eens wilde 
luisteren. Frustratie leidde tot creatie. De eerste iPhone-app werd 
gelanceerd in juni 2010, overal in de wereld wordt Uber inmiddels 
gebruikt en verfoeid. En het begon dus allemaal met een belrondje 
van Kalanick, in 2010 langs een aantal limoverhuurders in San 
Francisco.

Netflix-oprichter Hastings had een boete van veertig dollar no-
dig om de video-industrie te veranderen. Uber-oprichter Kalanick 
had een zwik ongeïnteresseerde limoverhuurders nodig om de 
taxiwereld te veranderen.

Hastings en Kalanick. Frustratie als inspiratie voor creatie. 
Gramschap – een mooi woord voor boosheid – als energiebron. 
Gramschap om de onredelijkheid van het argument. Gramschap 
om de weigering te luisteren. Gramschap om de starheid van de 
arrogantie. Gramschap om het onbuigzame gedrag, onbuigzaam 
als ongekookte spaghetti. Gramschap om de gespeelde doofheid. 
Gramschap om de valse status van de macht van de gewoonte.

En let wel, het is een rijke energiebron, gramschap. Rijk omdat 
het steeds minder vanzelfsprekend is dat een zichtbare schoffe-
ring onbeantwoord blijft. De geschoffeerde heeft wapens tot zijn 
beschikking die hem buitengewoon slagvaardig kunnen maken. 
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Het is het internet, dat ongelofelijk fijnmazige netwerk dat een ra-
zendsnelle openbaarder is van meningen, behoeften, ervaringen, 
deelgenoten, collectieve boosheid en, als het nodig is, ook van fond-
sen. Het is datzelfde netwerk dat geen enkele wetenschap heeft 
van bestaande structuren en ook geen hiërarchische lijnen kent.

Dat is het mooie. Dat boosheid niet een machteloze emotie is, 
maar een krachtige bron van verzet. Dat je niet meer gehoorzaam 
hoeft te zijn aan ongerechtigheid. Dat boosheid die in je zit een 
uitweg heeft. Het is niet meer de halve wereld die aan de onderne-
mende brutalen is. Het is de hele wereld.
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Moraalridders  
van de liefde

JOOST VAN BELLEN
Dj, sinds 1985; auteur van Pandaogen (2014); ontwerper sounddesign voor 

modeshows, exposities in musea en theatervoorstellingen

Op een nacht, niet lang na mijn vijftigste verjaardag, gebeurde er 
iets bijzonders. Ik stond in de dj-booth van een roemruchte pop-
tempel in Utrecht. Het was stijf uitverkocht. De dansvloer zinder-
de en kolkte van verlangen naar meer. Als de opperpriester van 
het heilig hedonisme mende ik het gepeupel op de dansvloer. Twee 
meisjes van een jaar of achttien stonden aan de rand van het po-
dium geplakt. Ze wezen naar mijn buik, keken elkaar aan en kre-
gen de slappe lach. Ik had het liefst als dankbetuiging een glaasje 
lauwe cola over ze heen gegoten.

Mijn weegschaal vertelde me al jaren dat ik de honderd kilo 
gepasseerd was, waarop tot overmaat van ramp mijn riem dat feit 
iedere dag weer venijnig beaamde. Ook mijn spiegelbeeld was on-
verbiddelijk: de buik, de onderkin en de rimpeltjes rond mijn ogen 
leken zich te voeden met mijn zelfmedelijden. De eeuwige jeugd 
had me verlaten. Mijn sexappeal had zich met gloeiend schaam-
rood op de wangen ergens diep onder de grond ingegraven. Ik deed 
er niet meer toe. Ik was een zielige ouwe dikke nicht geworden. 
Een trieste Oliver Hardy op een dancefeest. De Sjef van Oekel van 
de housescene, opgebaard in een dj-booth.

Mijn man – met wie al ik al meer dan twintig jaar zielsgelukkig 
het leven deel – had mijn miserie in de smiezen en maakte met een 
kordate hoofdbeweging duidelijk dat ik me niet van de wijs moest 
laten brengen. Ik focuste me en knalde er een onverbiddelijke hit 
in. Ik scande de dansvloer, op zoek naar reactie. Die was er. De zaal 
ontplofte. Vooral één jongeman viel me op. Zijn baseballpet hing 
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scheef op zijn stoere vierkante kop, hij droeg een T-shirt met daar-
op de afbeelding van een dikke beer en had ogen die als een golden 
retriever mijn kant op keken. Ik gaf hem een schalkse knipoog. Hij 
gooide vervolgens zijn gebalde vuisten in de lucht en danste alsof 
de duivel hem op de hielen zat. Ik draaide vanaf dat moment de 
sterren van de hemel. Tegen de onverbiddelijke klok van vier uur 
gaf hij me een brutale kus, vertelde me dat hij op berenmannen 
viel en mij en mijn man woest aantrekkelijk vond.

Een paar weken later lag hij in ons bed. Hij is nooit meer weg-
gegaan. Ik ging overstag toen ik hem een prangende vraag stel-
de: ‘Hoe moet dat over dertig jaar? Als ik strontchagrijnig vanuit 
een rolstoel in bed gehesen moet worden? En jij mijn luier moet 
verschonen en mijn ondergescheten billen moet wassen?’ De jon-
gen met de pet werd pisnijdig: ‘Twijfel je aan mijn liefde? Ik houd 
godverdomme van jullie.’ En ik zag dat hij het meende. Hij paste 
als een puzzelstuk in de onzen. Twee jaar later is dat plaatje nog 
steeds compleet. Deze drie musketiers zijn één. Het is zoals Arthur 
Japin ooit over zijn ménage à trois vertelde: ‘De liefde die je deelt 
wordt niet kleiner, maar vermenigvuldigt zich juist.’

Ik besefte later dat er buiten ons driemanschap ook een an-
dere wereld bestaat. Eentje die gevoed wordt door angst voor alles 
wat anders is. Buitenstaanders denken dat de jongen met de pet 
wil parasiteren op onze roem en ons geld. Niets is minder waar. 
Bekenden zeggen dat ze het accepteren omdat ze willen dat we 
gelukkig zijn. Ik zie de angst in hun ogen. De christelijke burger-
moraal accepteert geen polygamie. Het zou mensonwaardig zijn en 
past niet in de hokjesgeest.

Gisteren tikte ik er een nijdig stukje over: ‘Als ik in die dj-booth 
ten onder ga en comateus in het ziekenhuis belandt, heeft mijn 
jongen met de pet geen enkel recht,’ schreef ik. ‘Hij mag de inten-
sive care niet in. Als ik mijn laatste adem uitblaas mag hij daar 
niet bij zijn. Ik vrees dat hij na mijn dood door een kwaaie koe-
koek uit ons berennest gesodemieterd zal worden en mijn man 
alleen achterblijft.’ Ik werd des donders en ramde bijkans mijn 
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toetsenbord aan stukken. ‘Al word je verliefd op een vlooiencircus 
én de inhoud van een kattenbak tegelijk en willen jullie met z’n 
duizenden voor altijd het leven samen delen… mijn zegen heb je! 
Ik sta jankend bij het stadhuis met rijst te strooien, om daarna een 
hectoliter kokende cola over alle moraalridders te gieten!’

Vanochtend herlas ik met een zelfingenomen glimlach de don-
derpreek die ik op het scherm had getoverd. ‘Misschien moet je 
polygamie eens checken op Wikipedia,’ zei een van mijn mannen 
droogjes. Ik trok nonchalant mijn schouders op en belandde ver-
volgens op de internetencyclopedie. Daar ging mijn tirade. Het 
was nota bene een minister van het CDA die in 2005 verklaarde 
dat een samenlevingscontract tussen drie personen niet onwettig 
is en zelfs een ‘nuttige, ordenende functie kan hebben’.

Ik staar nu al uren naar een leeg scherm.
‘Gaat het een beetje, lieverd?’ vraagt man twee.
‘Het enige wat me furieus maakt is mijn eigen stupiditeit.’
‘Zal ik dan maar het ligbad met een hectoliter lauwe cola voor 

je vullen? Dat heb je wel verdiend.’
De scheidslijn tussen liefde en haat is voor even flinterdun.
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Hoogleraar internationale betrekkingen, in het bijzonder mondiale  

veiligheid, Erasmus Universiteit Rotterdam; columnist Vrij Nederland;  

directeur instituut Clingendael

Het klinkt een tikje blasé om na meer dan veertig jaar werken de 
schouders op te halen en te zeggen dat je allang niet meer door 
idealen wordt gedreven. Die zijn er natuurlijk nog wel, maar danig 
verdund door realisme, desillusie en toevalligheden. Té danig om 
nog te beweren dat idealisme of verontwaardiging je enige drijfve-
ren zijn. Ik vraag me ook niet meer elke dag af waartoe ik op aarde 
ben. Maar cynisch ben ik ook niet, en als ik de schillen van de 
matroesjkapop van mijn motivatie afpel, is daar toch wel degelijk 
nog steeds de oude inspiratiebron. Vier bronnen eigenlijk: krant, 
het nieuws, GBJ en 4 mei.

In de jaren vijftig – opa vertelt – gold in huize-Colijn het vaste 
ritueel dat het avondblad Het Vaderland om zes uur werd bezorgd. 
Ik denk zelfs dat mijn vader om kwart voor zes – teruggefietst als 
duizenden andere Haagse ambtenaren van zijn kantoor – direct 
bij de voordeur op de uitkijk ging staan om te zien of de bezorger 
wel stipt op tijd was, want de krant kon hij niet missen, geen dag, 
een leus die door hem bedacht zou kunnen zijn. Hij verdween ver-
volgens uren uit het zicht, achter zijn courant, alleen onderbroken 
door de avondmaaltijd en onbereikbaar voor de rest van de familie, 
om het wereldnieuws te digesteren. Want Chroesjtsjov, Eisenho-
wer en Adenauer gingen voor. Eérst kwam de Koude Oorlog, dan 
Jan de Quay en Joseph Luns en dan de rest van het leven.

Er mocht zacht worden gesproken, er mocht ook weleens een 
vraag gesteld worden (‘Wat is het verschil tussen een bondskan-
selier en een premier?’). Maar op twee momenten zeker niet: bron 
nummer twee. Een daarvan was als uit het oude Philips-toestel, 
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dat twee minuten nodig had om zich op te warmen en de ether 
te verkennen (het monotone getik van de studioklok), de sonore 
woorden opklonken: ‘Hilversum 1, hier volgt de radionieuws-
dienst, verzorgd door het Algemeen Nederlands Persbureau, het 
ANP.’ Weer ging het over Eisenhower en Chroesjtsjov, Macmillan 
en De Gaulle, de NAVO en de Euromarkt, en weer ging het over de 
vraag of de Derde Wereldoorlog op uitbreken stond en de instruc-
ties van de Bescherming Bevolking klaargelegd moesten worden. 
Tot en met de slotzin, ‘Tot besluit nogmaals een overzicht van de 
hoofdpunten van het nieuws, dames en heren luisteraars’, konden 
andere vragen aan vader niet worden gesteld, laat staan door hem 
beantwoord.

Op zondag werd er uiteraard geen krant bezorgd, maar de 
wereld draaide wel door. Misschien wel onverbiddelijker dan op 
gewone doordeweekse werkdagen. Dan gold, na de nieuwsberich-
ten van één uur en voor de eerste editie van AVRO’s Wekelijkse 
Sportrevue, een heilig stilte-intermezzo tussen tien en zeventien 
minuten over één, dat exclusief gevuld mocht worden door meester 
G.B.J. Hiltermann met zijn rubriek ‘De toestand in de wereld’. Op 
strenge toon werden de gebeurtenissen van de afgelopen week op 
een rij gezet en gewogen, en die van de komende week voorzien. 
Na het ‘Smakelijk eten’ van de meester, na zijn proefschrift over de 
Duitse deling en een nadrukkelijk ‘doctor Hiltermann’ werd nog 
geruime tijd zwijgend onder het binnen lepelen van de zondag-
middagse aspergesoep over de Koude Oorlog doorgedacht en het 
beleid voor de komende week vastgesteld.

Als de wekelijkse vroege zondagmiddag al een gewijd moment 
van contemplatie over de internationale betrekkingen was, dan 
gold de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei als de sacrale jaars-
tilte. Om twee minuten voor acht diende iedereen roerloos een 
plaats te hebben gekozen, mijn vader posteerde zich voor het raam 
om nauwlettend het ontsteken der straatlantaarns in de gaten te 
houden, en in de twee minuten na de sobere hoornstoot uit de ra-
dio diende de wereld totaal bewegingsloos te zijn. Er werd goed 
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geobserveerd wie wel en niet halfstok vlagde en zwijgend maar 
misprijzend gekeken naar wie zijn automobiel niet aan de kant 
zette of zich nog op straat vertoonde. Oorlog – het was niet nodig 
om die nader te specificeren – was en bleef het morele ijkpunt van 
het leven, het waarschuwingsbord in de opvoeding, de handleiding 
bij het kiezen van een school, carrière, buurtwinkel en misschien 
wel partner, de zin van de missie. Rigide, of een bron van verzet? 
Totaal niet, het was doodnormaal, en ik heb met vreugde en zon-
der het te plannen de toestand in de wereld tot mijn hobby en 
beroep gemaakt.

Waar verzet jij je tegen.indd   275 17-08-16   11:04



276

Het nut van  
nationale grenzen

MAARTEN HUYGEN
Redacteur hoger onderwijs, NRC Handelsblad; voormalig chef Opinie

Het nut van grenzen, met dat onderwerp heb ik me als journalist 
in de VS en in Europa lang beziggehouden. Ik maakte me niet boos 
maar wel druk over de preekjes van degenen die vinden dat gren-
zen fout en achterhaald zijn. Dat ze moeten worden opgeheven en 
dat iedereen die dat wil hier moet komen wonen.

Dan zuchtte ik vermoeid.
Grenzeloosheid geldt alleen voor iemand die uit een rijk land 

komt en genoeg geld heeft om te reizen en ter plekke hotels en 
eten te betalen. Daar wil een gastland ook wel een visum voor ge-
ven. Maar mag iedereen die dat wil, vallen onder de garanties van 
de verzorgingsstaat? Dat is moeilijker.

Vrijwel alle statenlozen willen behoren tot een staat, liefst een 
fatsoenlijke. Dat geldt ook voor degenen die niet in eigen land wo-
nen. De miljardair met zijn bv in Panama of de Kaapverdische 
eilanden blijft het liefst burger van zijn eigen westerse land. De 
Hoogeveense pensionado in Thailand of Spanje kan zich wereld-
burger voelen maar is voor zijn financiën nog steeds Nederlander. 
Zijn internationale identiteit is slechts schijn, want hij profiteert 
van de grenzen van de Nederlandse verzorgingsstaat. Hij is voor 
100 procent aan de bankrekeningen en verzekeringen van zijn 
land overgeleverd.

Wereldsolidariteit reikt niet ver, want er bestaat geen demo-
cratische wereldgemeenschap. Zonder grenzen geen burgers en 
geen belastingen om gemeenschappelijke voorzieningen mee te fi-
nancieren. Dat betekent dat niet-burgers in principe van die voor-
zieningen worden uitgesloten. Niet altijd, niet iedereen, maar wel 
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vrijwel iedereen van de zeven miljard mensen buiten Nederland.
Deze principes lijken vanzelfsprekend maar de val van de muur 

leek even een einde te hebben gemaakt aan alle grenzen. Het open-
grenzenliberalisme had gewonnen. De Amerikaanse denker Fran-
cis Fukuyama sprak zelfs over het ‘einde van de geschiedenis’. Er 
was geen andere ideologie meer mogelijk. Grenzeloosheid was de 
moraal. Maar in zijn eigen land, de VS, wordt nuchter gedacht 
over immigratie. Immigranten worden er serieuzer genomen dan 
in Nederland en dat is te danken aan duidelijke grenzen. Zodra ze 
Amerikaan zijn, hebben ze alle rechten.

Het bracht mij tot de volgende beginselen.

1. Migratie gaat minder over moraal en ethiek dan over prak-
tische zaken. Mensen die zich elders willen vestigen. Talent 
dat wordt aangetrokken, werk dat over de wereld verspreid 
is, huwelijken die worden gesloten.

2. Arme buitenlanders die hier willen wonen, zijn geen pro-
fiteurs. Ze zijn eerder te vergelijken met sollicitanten. Ze 
zoeken een goed bestaan, net als iedereen. Dat betekent 
niet dat ze altijd het recht hebben om hier te wonen.

3. Immigratie kan ook liefdadigheid zijn bij vluchtelingen 
in nood. Daar zijn verdragen en regelingen voor. Maar 
als mensen met honderdduizenden over de grens komen, 
loopt het beoordelingsmechanisme vast. Bij afwijzing van 
de asielaanvraag is het vaak onmogelijk om hen naar hun 
eigen land terug te sturen. Volgens de Europese regeling 
heeft iedere burger van een land in oorlog, waar ook ter we-
reld, automatisch Europese burgerrechten. Bij grote aan-
tallen is die garantie niet meer vol te houden. Vandaar dat 
klassieke immigratielanden, zoals de VS en Canada, quota 
hebben. Ieder land naar capaciteit.

4. Cultuurverschil doet ertoe. De één miljoen Belgen die in 
1914 naar Nederland vluchtten, voelden zich hier beter 
thuis dan bijvoorbeeld nu de Eritreeërs die vaak geen wes-
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terse taal spreken. Een Nederlander kan gemakkelijker 
wonen en werken in Duitsland of België dan in Syrië of 
Saudi-Arabië. Het omgekeerde geldt ook: een Syriër, zeker 
een lager opgeleide, zal zich meer thuis voelen in Jordanië 
dan in Nederland of Duitsland. Vandaar dat ook vluchte-
lingen meestal de voorkeur geven aan de regio, vanwaar ze 
naar hun eigen land kunnen terugkeren om het weer op te 
bouwen.

5. Eigen volk eerst. Met ‘volk’ wordt niet een etnische groep 
bedoeld maar de burgers die meebetalen aan hun eigen 
verzorgingsstaat. Nationaliteit is het grondprincipe, onge-
acht etniciteit, ras of afkomst. De solidariteit wordt minder 
naarmate de afstand groter is. Er moet consensus zijn over 
de hoeveelheid mensen die landen willen toelaten. Samen-
leven zou onmogelijk worden als de eerste de beste inwoner 
van Lagos even belangrijk zou zijn als de buurman. Die 
buurman kan van Nigeriaanse, Syrische of van Friese af-
komst zijn. Iedere genaturaliseerde Nederlander maakt 
gelijkelijk deel uit van de natie en van de Europese Unie.

Migratie is niet te stoppen maar wel te reguleren. Grenzen hand-
haven het sociale contract van de verzorgingsstaat die wederke-
righeid tussen de deelnemende burgers veronderstelt. Wie dat 
negeert, stimuleert verongelijkt, rechts populisme.
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Bullshit
IVAR VERMEULEN

Universitair hoofddocent communicatiewetenschap, Vrije Universiteit 

Amsterdam

Volgens filosoof Harry Frankfurt zwerft er in het schemerrijk tus-
sen list en bedrog nog een andere vorm van onwaarheid rond: de 
bullshit. Bullshit wordt verkocht door iemand zonder kennis van, 
of interesse in, de waarheid. Bullshit kan dus onwaar of waar zijn 
– de bullshitter heeft geen idee en het kan hem niets schelen.

Eigenlijk, zegt Frankfurt, zijn bullshitters nog erger dan leuge-
naars. Om bewust te liegen zal je toch de waarheid moeten erken-
nen. Sterker nog: voor leugenaars is de waarheid erg belangrijk 
– waarom zouden ze anders zo hun best doen om te liegen? De 
bullshitter heeft deze zorgen niet – hij heeft geen boodschap aan 
de waarheid.

Een paar weken geleden vroeg ik studenten in een tentamen 
de term ‘tf-idf ’ uit te leggen (een algoritme dat bijvoorbeeld Google 
voor zijn zoekmachine gebruikt). Eén student verzon zelf iets: de 
trait factor-identification factor, en begon daarna op een quasiwe-
tenschappelijke manier uit te leggen waar die factor goed voor was. 
Geestig natuurlijk, maar er spreekt ook een dedain voor daadwer-
kelijke kennis uit. En voor mij als docent. Wat hoopte de student? 
Dat ik erin zou trappen? Dat ik het antwoord op mijn eigen vraag 
niet zou weten? Dat ik een bullshitter was?

Of hoopte de student dat zijn antwoord héél toevallig goed zou 
zijn? Als je bedenkt wat je allemaal kunt verzinnen, dan is de kans 
dat zoiets toevallig ook nog waar is vrij klein. Het is een fout die 
mensen vaak maken als ze plannen maken. ‘We gaan straks van 
de snelweg af en zoeken een mooi dorpje. Met een camping langs 
een rivier. En een campingwinkel. Met campinggasjes. En worstjes 
en lokale wijn. Waar hebben jullie trek in? Pasta of rijst?’ Bij elke 
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volgend detail wordt zo’n plan onwaarschijnlijker, totdat het wel-
haast onmogelijk wordt. Vaker wel dan niet eindigt zo’n plan dan 
ook in een duister motel met een geplette Snickers als diner. Hoe 
gedetailleerder onze toekomstplannen, hoe groter de kans dat we 
onszelf zitten te bullshitten.

Volgens Frankfurt wordt de kans op bullshit groter als men-
sen er door omstandigheden toe gedwongen worden om over iets 
te praten waarvan ze de feiten niet kennen. Wellicht worden er 
daarom in talkshows zoveel onnavolgbare dingen gezegd: als je 
voetbaltrainers, acteurs en muzikanten gaat interviewen over de 
toestand in Oekraïne, levert dat aantrekkelijke televisie op, maar 
ook een hoop bullshit.

De ontevreden man op straat wordt op tv ook vaak tot bullshit 
uitgenodigd. Criminaliteit? Neemt toe! Veiligheid op straat? Gaat 
hard achteruit! Straffen? Worden alsmaar lichter. Objectief gezien 
is het allemaal volstrekt onwaar, maar dat maakt de ontevreden 
man niet uit. We vragen toch om zijn mening?

Dat mensen zich nauwelijks geremd voelen om over elk onder-
werp een mening te hebben, komt misschien ook wel door hoe de 
media nu werken. Op sociale netwerken worden we uitgenodigd 
om alles wat maar voorbijkomt te liken en te sharen, op Booking.
com, Airbnb en Uber reviewen we onze guest experiences tot in mi-
nutieus detail en op Tinder swipen we ons als moderne Caligula’s 
door bosjes potentiële bedpartners heen. Intussen mogen we onze 
expertise laten gelden over de zang-, dans-, songwriters-, uitvin-
ders- en schoonspringkwaliteiten van kandidaten in allerhande 
tv-shows. Je zou haast denken dat de moderne mens zichzelf ziet 
als een soort renaissanceman, iemand met expertise op elk denk-
baar gebied.

De ergste bullshitters weten wel beter – ze beseffen maar al te 
goed dat ze onzin verkopen. Een beetje flauwekul erin gooien en 
kijken waar het schip strandt. Vergelijk het met wat een trol doet 
op sociale media: een absurde beschuldiging uiten en dan van een 
afstandje toekijken hoe iedereen over elkaar heen buitelt. Lachen. 
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En misschien levert het wat op. Donald Trump kan er wat van. De 
Brexiteers bouwden er hun hele campagne omheen.

Een Nederlandse fractievoorzitter beweerde onlangs dat Ne-
derland een aantrekkelijk toevluchtsoord was voor Syrische vluch-
telingen vanwege de gratis borstvergrotingen die ze hier kunnen 
krijgen. Natuurlijk heeft hij later zijn uitspraak herroepen, maar 
het kwaad was allang geschied: grote groepen Nederlanders zul-
len het beeld van de in luxe revalidatieoorden van hun borstver-
groting herstellende asielzoekers niet snel meer van hun netvlies 
kunnen krijgen. Absurde beeldvorming, maar het doel is bereikt: 
Nederlanders zijn vóór soberder opvang.

Het gedrag van sommige moderne politici lijkt een exponent 
van een soort omgekeerde emancipatie: als het volk ongeremd 
bullshit mag verkopen over van alles, waarom politici dan niet? 
Tja. Mijns inziens zou iemand die door de overheid betaald wordt 
om zijn land te helpen besturen zich niet moeten gedragen als een 
bullshittende trol. Maar dat is ook maar een mening.
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Forrest Dump
PETER VERSTRATEN

Opleidingsvoorzitter film- en literatuurwetenschap Universiteit Leiden; auteur 

van Humour and irony in Dutch post-war fiction film

Ik heb aan weinig films een hekel, maar maak een uitzondering 
voor Forrest Gump (1994). Ik heb niks tegen hoofdrolspeler Tom 
Hanks noch tegen regisseur Robert Zemeckis en evenmin iets te-
gen populaire films. En toch erger ik me aan deze film die met zijn 
score van 8,8 op nummer dertien staat in de IMDb-lijst van hoogst 
gewaardeerde films.

‘Mijn film,’ zo zei Zemeckis indertijd, ‘is als een feestje waar-
naar elke gast een eigen fles kan meebrengen.’ Iedere kijker moet 
er iets van zijn gading in kunnen vinden, meende Zemeckis, en in-
derdaad, Forrest Gump biedt vleugjes comedy, vleugjes romantiek, 
vleugjes fantasy, vleugjes drama. De ‘toegankelijk voor iedereen’-
aanpak bleek commercieel strategisch, want de film werd een kas-
kraker. Maar toch zeg ik: ‘Please, include me out.’

Behept met een beperkt IQ vertelt titelpersonage Forrest bij 
een bushalte zijn levensverhaal aan steeds weer andere wachten-
den. Zijn relaas is doorspekt met simpele wijsheden ontleend aan 
zijn inmiddels overleden moeder, die dingen altijd zo uitlegde dat 
ook hij ze begreep. Als kind had hij beugels om zijn benen, maar 
zijn rare loopje inspireert Elvis Presley tot zijn fameuze heupwieg-
act. Forrest belandt per toeval in Vietnam, waar hij medesoldaten 
redt dankzij zijn talent om hard te rennen. Als begaafde pingpon-
ger bevordert hij de diplomatieke betrekkingen tussen Amerika 
en China. Een televisie-interview met hem reikt John Lennon de 
songtekst voor ‘Imagine’ aan. Het geld van zijn garnalenbedrijf 
wordt geïnvesteerd in een fruitbedrijf (Apple). Alles wat Forrest 
onderneemt, doet hij volstrekt zonder erg en hij is zich nimmer be-
wust van de politieke reikwijdte van zijn handelingen. Zelf maakt 
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hij nauwelijks een mentale ontwikkeling door, maar in zijn totale 
naïviteit beïnvloedt hij de geschiedenis.

In de tussentijd omarmt zijn jeugdvriendin Jenny elke nieu-
we hype met volle overgave. Ze wordt Playboy-model, zingt Joan 
Baez-liedjes in een nachtclub, demonstreert voor de vrede te mid-
den van hippies, gaat drugs gebruiken en zal aan aids sterven. De 
wispelturige Jenny geeft zich steeds over aan allerlei links-libe-
rale geneugten en wordt daarvoor ‘gestraft’. Forrest daarentegen 
mist de geestelijke bagage om bewust tot enige verandering aan te 
zetten en laat zich meevoeren op de golven van het kapitalistische 
systeem. Forrest kiest nooit en dat hoeft hij ook niet, want zoals 
zijn moeder hem heeft geleerd: aan jou komt toe wat God je heeft 
gegeven. Nou, Forrest zal multimiljonair worden.

Forrest Gump etaleert een neoconservatieve moraal die luidt 
dat onwetendheid profijtelijker is dan politiek engagement. Dat 
betekeniseffect gaat echter nergens gepaard met kritische reflec-
tie, en dat maakt de (populariteit van deze) film zo problematisch. 
Mijn bezwaar tegen Forrest Gump is op te vatten als een vari-
atie op een schitterende oneliner van Groucho Marx die in Duck 
Soup over Chicolini zegt: ‘He may look like an idiot and talk like 
an idiot but don’t let that fool you. He really is an idiot.’ Forrest 
Gump neemt de kijker wél beet door te suggereren dat de idioot 
ogende Forrest eigenlijk veel bijdehanter is dan de promiscue hip-
pie Jenny.

Als ‘tegengif ’ propageer ik comedy’s die in de geest van Groucho 
Marx hun eigen idiotie pontificaal etaleren. In de geniale scherts 
To Be or Not to Be (Ernst Lubitsch, 1942) verkondigt een zelfge-
noegzame Poolse toneelspeler te pas en te onpas dat hij zo’n groot 
acteur is. Vervolgens krijgt hij, in het ‘echte’ leven, de opdracht om 
de nazi’s te laten geloven dat hij de beruchte kolonel Ehrhardt is. 
Hij lijkt nauwelijks in staat tot enige improvisatie en hij herhaalt 
telkens luid lachend dezelfde stupide zin: ‘So they call me colonel 
Concentration Camp.’ Met zijn ridicule optreden als naziofficier 
valt de snoevende acteur door de mand. Maar welke fantastische 
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wending heeft Lubitsch voor ons in petto? Als de echte kolonel 
Ehrhardt arriveert, roept ook hij steeds met bulderende lach: ‘So 
they call me colonel Concentration Camp.’ Groucho Marx parafra-
serend: de acteur lijkt in zijn rol als kolonel een totale idioot, maar 
laat je niet op het verkeerde been zetten, de echte kolonel is een 
minstens even grote malloot – waardoor de eerdere performance 
alsnog adequaat is in zijn idiotie.

Zelfs kwalitatief beroerde films zijn te prefereren boven ver-
meende kwaliteitsfilms als Forrest Gump. Met hun absurde over-
drijvingen kunnen wanstaltige films onbedoeld hilarisch (hoon)
gelach ontlokken aan de kijker, onder het mom dat een zwaar 
ondermaats product van de weeromstuit weer ‘goed’ kan worden. 
Want liever een uitstalling van opzichtig ‘slechte smaak’ waarbij 
de totale idiotie vrij baan heeft, dan een publieksvriendelijk ko-
misch-romantisch drama dat zijn kijker een dubieuze ideologische 
boodschap in de maag splitst.
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42
JIM STOLZE

Schrijver; ondernemer; consultant; 42 jaar oud

ik verzet me tegen de oude man in mij
de man die wegdrijft van zijn jongensdromen
ik stel hem voor aan de optimist in mij
hopend dat zij er samen uit gaan komen

ik verzet me tegen de boze man in mij
die zich ergert aan het ‘schermen’ van zijn zoons
’k herinner hem aan de tijd dat
zijn ouders computers zagen als iets ongewoons

ik verzet me tegen het leven van een cliché
de verheerlijking van het verleden
42 is lang niet slecht
maar het voelt als halverwege 
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Mijzelf
MICHA WERTHEIM

Cabaretier; columnist; kinderboekenschrijver

Als ik in een supermarkt iets per ongeluk in mijn karretje gooi, leg 
ik het altijd ergens anders terug. Een daad van verzet, want grote 
supermarkten concurreren middenstanders en onschuldige boe-
ren kapot. Iets verkeerd terugleggen dwingt ze iemand in dienst 
te nemen die het opruimt, en zo red ik werkgelegenheid.

Meestal komen daden van verzet mij net iets te goed uit. Neem 
de columns die ik schrijf. Lezers zouden zomaar de indruk kunnen 
krijgen dat ik daarin voortdurend in verzet kom tegen onrecht. 
In de praktijk gaat dat als volgt. Ik probeer een origineel onder-
werp te verzinnen, maar dat lukt niet iedere week. Als de deadline 
nadert, ga ik wanhopig op zoek naar een huichelaar of profiteur 
die het verdient om op zijn of haar nummer te worden gezet. Een 
leugenaar, of een teveelverdiener, BN’ers die zichzelf overschatten. 
The usual suspects. Lees de column van Youp van ’t Hek in het 
NRC erop na, en je weet wie ik bedoel.

Hoe moeilijker het mij valt iets origineels te verzinnen, hoe 
persoonlijker ik op de man ga spelen. Zo grappig mogelijk, maar 
‘t blijkt de makkelijkste en daarom minst interessante oplossing. 
Toch zijn die mislukte columns de stukjes waar ik de meeste com-
plimentjes voor krijg. Dat komt omdat iedereen het fijn vindt als 
er iemand even goed op zijn plek gezet wordt. Youp doet dat al ja-
ren. Hij maakt gedurende de week een lijstje met mensen die een 
standje verdienen, en praat dat dan in zeshonderd woorden aan 
elkaar met als conclusie dat het allemaal niet veel gekker moet 
worden. Om de week erop te concluderen dat het toch weer gekker 
geworden is. Wat ik iedere week mis in de column van Van ’t Hek, 
is welke fouten hij zelf maakt, Youp zal zelf toch ook weleens de 
plank misslaan?
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Ook dit stukje schrijf ik vlak voor de deadline. Ook nu kon ik 
niets verzinnen en dus dacht ik: kom, ik pak Youp eens aan. Mis-
schien, beste lezer, ben je een fan van Youp en stel ik je teleur. In 
dat geval vind je mij een grotere zeur dan ik Youp. Of je bent het 
van harte met mij eens en blij dat eindelijk iemand eens in verzet 
komt tegen die over het paard getilde Van ’t Hek met zijn mil-
joenen verkochte boekjes. Maar van mening zal ik niemand doen 
veranderen.

Maar Micha, je doet nu hetzelfde; hoe ga je jezelf hieruit red-
den? Welnu, door het over Youp te hebben wilde ik aantonen hoe 
makkelijk het is om naar een ander te wijzen als je zelf even niet 
weet waar je het over moet hebben. Engagement heet dat vaak be-
wonderend in cabaretrecensies. In wezen is het niets meer dan het 
intrappen van open deuren. In het beste geval lukt het een caba-
retier zo om een merk alcoholvrij bier (bedacht om verkeersdoden 
tegen te gaan) uit de markt te prijzen. Maar nu ben ik weer tegen 
Youp tekeer aan het gaan, en ik wilde nou net aantonen dat dat te 
makkelijk is, en niets oplevert omdat het niemand van gedachten 
zal doen veranderen.

De vraag was bovendien waar ik tegen in verzet kom. Welnu, 
als je tot de conclusie komt dat er toch niemand van gedachten 
verandert door anderen aan de satirische schandpaal te nagelen, 
dan moet je concluderen dat je zelf de enige bent die je van ge-
dachten kan laten veranderen. Dus als je in verzet wilt komen, zal 
dat tegen jezelf moeten zijn. Dat klinkt een beetje narcistisch en 
pretentieus, en dat is het ook. Toch is dat wat ik nastreef te zijn: 
iemand die zichzelf van gedachten of positie tracht te veranderen. 
In het beste geval kan je er iemand anders mee verleiden dat ook 
eens te proberen.

Wynton Marsalis vertelde ooit hoe hij als jonge trompettist een 
zaal op zijn kop had gezet door een toon twintig minuten vast te 
houden. Na afloop was zijn vader woedend: ‘Those who play for 
applause, that’s all they get.’ De kunst is iets te maken om zelf te 
groeien en te veranderen. Dan mag je hopen dat je een publiek kan 
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vinden dat meewil met die verandering.
Betekent dat dat ik tegen beledigende humor ben omdat het 

altijd een teken van onvermogen is? Helemaal niet. Ik geloof dat 
satire over politici, bankiers, religieuze gekkies en bekende perso-
nen soms een heel goed uitgangspunt is om vanuit te vertrekken, 
zolang je maar voor ogen houdt dat dat het beginpunt is en niet 
het eindpunt. Ik had Youp nodig om mijn eigen tekortkoming te 
tonen, en daar zal ik, zo moet ik aan het einde van dit betoog tot 
mijn verbazing constateren, hem altijd dankbaar voor zijn.
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Er zijn te veel mensen
JELLE REUMER

Deeltijdhoogleraar paleontologie, faculteit Geowetenschappen,  

Universiteit Utrecht; publicist; columnist Trouw; auteur van onder andere  

De mierenmens en Wildpark Rotterdam

Rond de tijd dat Jezus werd geboren leefden er naar schatting 200 
miljoen mensen op de aarde. Dat zijn er ongeveer zoveel als het 
huidige Duitsland, Frankrijk en Italië bij elkaar, maar dan over de 
gehele aardkloot uitgesmeerd. Toen Napoleon de Europese bevol-
king her en der vakkundig decimeerde, was dat aantal wereldwijd 
gegroeid tot één miljard. Dat zijn er veel, maar nog altijd minder 
dan er in het huidige India leven. Toen ik werd geboren (dat was 
in 1953) waren het er drie miljard. Bij de eeuwwisseling waren het 
er al zes, en sinds 2011 zit de aardbol met zeven miljard van mijn 
soortgenoten opgescheept. Binnenkort acht.

Dat zijn er veel te veel. Waar eindigt de bevolkingsgroei? Negen 
miljard rond 2030? Twaalf miljard rond 2100? Roept u maar. Al die 
mensen veroorzaken een toenemende hoeveelheid problemen, zo-
als overbevissing, energie- en watertekorten, extincties, hongers-
noden en oorlogen om lebensraum. Schrijver Jonathan Franzen 
liet in zijn bestsellende roman Vrijheid de hoofdpersoon Walter 
Berglund daarover zeggen: ‘De oorzaak is dat we gewoon veel te 
veel mensen op deze planeet hebben.’ Om er, na de constatering 
dat er vooral over wordt gezwegen, aan toe te voegen: ‘Het is de 
olifant in de kamer waar niemand over praat, maar hij zal ons wel 
verpletteren.’

Er zijn eigenlijk twee problemen: de overbevolking zelf én 
het gebrek aan zorgen daarover. Dat eerste kun je de biologie 
nog verwijten, maar dat tweede niet, en dat is ronduit ergerlijk. 
Toen destijds president George W. Bush ontwikkelingshulp al-
leen wilde verschaffen aan landen die geen programma voor ge-
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zinsplanning kenden, voederde hij daarmee Franzens olifant. Als 
het Vaticaan, dat een baken van beschaving, menslievendheid en 
barmhartigheid zou moeten zijn, het gebruik van voorbehoeds-
middelen afwijst, begaat het een misdaad tegen de menselijkheid. 
Regeringsleiders die hun onderdanen oproepen tot het krijgen van 
meer kindertjes zijn voor het heil van de mensheid gevaarlijker 
dan de gemiddelde gevangene in Guantanamo Bay. Gelukkig zijn 
er af en toe voorzichtige tegengeluiden. Enkele hoogwaardigheids-
bekleders, wetenschappers en intellectuelen wagen zich heel soms 
aan een voorzichtige uitspraak. Maar dat zijn uitzonderingen in 
een huis vol olifantontkenners.

Vrijwel alle problemen op aarde zijn een direct of indirect ge-
volg van het teveel aan mensen. Waarom wacht iedereen dan tot 
de olifant ons verplettert? Waarom staart de mensheid als een 
dom konijn in de koplampen van de apocalyps? Door de overbe-
volking als probleem te definiëren kan worden gezocht naar de 
oorzaak ervan en worden gewerkt aan de remedie. De vraag is 
simpel: waarom krijgen mensen kinderen? En waarom zoveel? 
De belangrijkste oorzaken zijn van sociaaleconomische aard. Er 
bestaat een aantoonbaar verband tussen de mate van ontwikke-
ling (opleiding, geletterdheid) van een bevolking en het gemiddeld 
kindertal: hoe hoger opgeleid de bevolking is, hoe minder kinde-
ren er worden geboren. Er is ook een relatie tussen de kwaliteit 
van de oudedagsvoorzieningen in een land en het geboortecijfer. 
Niet voor niets daalt het geboortecijfer in de rijkere delen van de 
wereld. Kinderen zijn daar geen onvermijdelijkheid, maar worden 
er gepland en dankzij geboortebeperking blijft hun aantal onder 
het vervangingsgetal van 2,2 kind per ouderpaar (het gemiddeld 
aantal nakomelingen waarbij het bevolkingsaantal stabiel blijft). 
In de armere delen van de wereld komen kinderen ter wereld als 
oudedagsvoorziening, om een hoge kindersterfte te compenseren, 
of simpelweg omdat de middelen voor geboortebeperking niet of 
minder voorhanden zijn, dan wel onbetaalbaar.

Een duurzamere wereld is niet alleen een wereld met wind-
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molens en zonnepanelen (dat ook!) maar vooral een wereld met 
minder mensen. Zo’n wereld kan gerealiseerd worden door de oor-
zaken van de overbevolking weg te nemen. Er zou een wereldwijde 
focus moeten komen te liggen op onderwijs, gezondheidszorg en 
economische ontwikkeling. Adequate volksverzekeringen die een 
financieel haalbaar pensioenstelsel garanderen, reduceren de 
noodzaak tot het krijgen van (veel) kinderen als een soort demo-
grafische oudedagsvoorziening. Goede, betaalbare en ook fysiek 
bereikbare gezondheidszorg voor met name kinderen zal de nood-
zaak reduceren om de conceptie in te zetten als middel om hoge 
kindersterfte te compenseren. Een verstandige family planning – 
waarbij hier en daar stevig tegen de stroom van religieuze voor-
oordelen zal moeten worden in geroeid – en een goede en slimme 
voorlichting zullen ook zorgen voor een afnemend geboortecijfer.

Een duurzamere wereld komt niet alleen tot stand door re-
ductie van de CO2-uitstoot, het instellen van visserijquota en het 
stoppen van ontbossing. Dat is allemaal symptoombestrijding. Een 
duurzamere wereld komt vooral tot stand door het realiseren van 
díe sociale en economische omstandigheden die zullen leiden tot 
een stabiliserend – of liever zelfs geleidelijk krimpend – bevol-
kingsaantal. Dat vergt geld én politieke durf. Uiteindelijk zijn we 
met te veel mensen. Een kindje minder kan geen kwaad.
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