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“Graaf Huan was een boek aan het lezen in de zaal, en Pian de 
wagenmaker was daarbuiten bezig een wiel te hakken. Zijn 
hamer en beitel opzij leggend liep hij de zaal binnen, en vroeg aan 
graaf Huan: “Mag ik vragen wat u daar leest?”  
“De woorden van wijze mannen.” 
“Leven die wijze mannen nog?” 
“Ze zijn reeds gestorven” 
“Dan is wat u leest niets anders dan de stront van de mensen van 
vroeger!” 
(Zuang Zi, 13.VII, vertaling Kristofer Schipper) 
 
“Gerard Joling heeft ontdekt dat hij niet meer in zijn zwembroek 
past. “Net een paar nieuwe zwembroeken gekocht, ben gewoon 
echt dikker geworden van de Prednison. Gelukkig hoef ik nog 
maar een paar dagen”, twittert de zanger. Gerard slikt de 
medicijnen, omdat hij eind juli een henna-tattoo liet zetten en een 
ernstige allergische reactie kreeg. Gister plaatste de artiest een van 
zijn gehavende bovenarmen op internet. “Zo zit het er nu uit en 
er gaat zo weer gaas op vanwege de zon”. Gerard is nu in 
Marbella om bij te komen van alle commotie”  
(de Telegraaf, 11 augustus 2011). 
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Inleiding 
 
In deze scriptie behandel ik de vraag naar de 
verhouding tussen kunst en politiek. Intuïtief heb 
ik een weerzin tegen de realiteit van de politiek 
zoals die op mij overkomt. Ik houd me het liefst 
zo min mogelijk bezig met die 
schijndemocratische arena van ambities, status, 
persoonlijke- en partijbelangen, oppervlakkige 
contacten, leugen, bedrog en opportunisme. Het 
lijkt me op het eerste gezicht allemaal ver 
verwijderd van datgene wat belangrijk en 
betekenisvol is in het leven. Er zijn trouwens 
voldoende andere bezigheden om volledig in op te 
gaan. Werk, studie, vrienden, schilderen, etcetera. 
Maar de afgelopen tijd merk ik gaandeweg, niet 
zonder ergernis, dat ik mij niet zomaar af kan 
keren van wat er in de wereld en in ons land 
gaande is. Gewoon mooie schilderijen maken, 
gewoon opgaan in een hobby of carrière lijkt me 
ineens onjuist. De politiek en de desastreuze 
gevolgen van politieke beslissingen zoals oorlog, 
economische crisis, armoede, uitsluiting en 
schending van mensenrechten dringen zich nu 
eenmaal op als een ongenode gast. Vandaar dat ik 
mij met politiek bezighoudt en vandaar dat de 
vragen op dit terrein ook mijn schilderijen 
binnendringen. Ik vraag me daarbij af of 
schilderen, of andere kunstvormen uitoefenen, 
enige invloed heeft op hoe het er in de wereld aan 
toe gaat. Dat is voor mij een grote vraag: wat is de 
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macht en invloed van kunst op de politiek, op het 
realiseren van een betere samenleving? Wat is haar 
vermogen en wat zijn haar beperkingen?  
De politiek heeft in ieder geval invloed op de 
kunst, wat ook in het politieke debat in Nederland 
van dit moment weer duidelijk wordt. De publieke 
opinie dat kunstenaars luie, vreemde mensen zijn, 
die teren op de zak van de ‘hardwerkende burgers’ 
en dat enkel ten gerieve van de ‘linkse elite’, heeft 
op dit moment politiek de overhand. De 
zogenaamd noodzakelijke bezuinigingen kunnen 
daarom goed gebruikt worden om een einde te 
maken aan deze misstand. Kunstenaars moeten 
maar hun eigen broek ophouden. En dat is dan 
het einde van overheidsgesubsidieerde kunst. 
 
Maar kan het ook andersom het geval zijn: heeft 
kunst ook invloed op de politiek? Of laat ze zich 
enkel als schaap naar de slachtbank leiden als ‘het 
volk’ (ofwel: de volksmenners) daarom vraagt? 
Kan kunst een groot publiek, politici en 
beleidsmakers op andere gedachten brengen? Is 
kunst in staat om werkelijk kritisch te zijn, 
onafhankelijk en krachtig? Of is dat veel te veel 
gevraagd, en hoort kunst helemaal niet thuis in het 
domein van de macht? En moet ze zich daarom 
niet veel meer om andere zaken bekommeren, 
zoals schoonheid, bezinning, uitdrukking van 
diepe gevoelens? 
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De politiek is mijns inziens het concrete terrein 
van het leven dat bepalend is voor de mate waarin 
er onrecht bestaat. Een politiek slecht 
(functionerend) systeem vermeerdert geweld, 
uitsluiting en onderdrukking en een goed 
(functionerend) politiek systeem vermindert het. 
Als een kunstenaar zich met de vraag naar het 
onrecht en het goede bezighoud, dan heeft dat 
automatisch een concrete ‘politieke’ betekenis. Nu 
bestaat er natuurlijk sinds lange tijd het fenomeen 
van de ‘politieke’ of ‘geëngageerde’ kunst. Bij het 
zien van deze politiek georiënteerde kunst kan 
iemand zich afvragen: heeft het effect? Verandert 
het de wereld in positieve zin? Zo ja: hoe werkt 
dat dan? Zo nee: waarom niet? En waarover moet 
kunst dan wel gaan? Moet iemand die een positieve 
bijdrage wil leveren aan de wereld zich überhaupt 
wel met kunst bezighouden? Moet het onrecht 
niet bestreden en het goede nagestreefd worden 
met de middelen die daarvoor beschikbaar zijn: de 
politiek op zichzelf, de betrokkenheid op je 
medemens, de wereld en je eigen directe 
omgeving; de actie, de bewustwording, etc.? Is 
kunst niet een wereld-op-zichzelf die losstaat van 
het woelen van tijd en werkelijkheid? Verzwakt 
kunst zichzelf niet door zich te instrumentaliseren, 
zich in dienst te stellen van iets wat niet tot de 
kunst zelf lijkt te horen? Degradeert het politieke 
kunstwerk zich niet tot politiek pamflet dat zijn 
betekenis verliest is zodra de politieke realiteit is 
veranderd? En wat is dan een goed politiek 
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kunstwerk? Een kunstwerk dat het goede laat zien 
of een kunstwerk dat het onrecht in beeld brengt? 
Kan het goede wel in beeld gebracht worden 
zonder een (bijvoorbeeld sociaal-realistische of 
liberale) leugen te worden? En kan het onrecht 
wel getoond worden zonder cynisch te worden of 
te maken? En kan dit onrecht getoond worden 
zonder de macht van het getoonde negatieve aan 
invloed te laten toenemen? Deze vragen zijn 
belangrijk voor iemand die zich als kunstenaar 
voorneemt zich met het onrecht en het goede 
bezig te houden. Daarom kom ik tot de volgende 
hoofdvraag van deze scriptie: Welke politieke 
relevantie heeft kunst? 
 
Opzet scriptie 
Voordat de hoofdvraag Welke politieke relevantie heeft 
kunst? beantwoord kan worden, moeten er eerst 
een aantal deelvragen beantwoord worden die uit 
deze hoofdvraag voortkomen. En wel 
voornamelijk de vragen: Wat is kunst? Wat is 
politiek? En: wat is politieke kunst?  Elk van deze 
vragen behandel ik in een apart deel.  
Het eerste deel is een theoretisch gedeelte dat een 
context schetst waarbinnen mijns inziens het 
antwoord op de vraag ‘wat is kunst?’ beantwoord 
kan worden.  
Het tweede deel behandelt de vraag: ‘wat is 
politiek?’ Ik geef in dit deel behalve een uitleg wat 
daaronder volgens mij verstaan moet worden, ook 
een eigen analyse van de actuele politieke context. 
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Dit is volgens mij van belang om te begrijpen 
waarom het thema ‘politiek’ een rol heeft of zou 
moeten hebben in de kunst die er nu gemaakt 
wordt.  
Het derde hoofdstuk gaat in op de vragen: wat is 
politieke kunst? Wat hebben kunst en politiek 
eigenlijk met elkaar te maken? Hebben ze eigenlijk 
wel iets met elkaar te maken of zijn het domeinen 
die idealiter gescheiden moeten blijven? Wanneer 
is politieke kunst ‘goed’? en wat is de 
zeggingskracht en reikwijdte van politieke kunst? 
In het laatste hoofdstuk van dit deel probeer ik 
samen te vatten welke politieke waarde en 
betekenis kunst heeft of zou kunnen hebben.  
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Deel 1: Kunst, een theorie 
 
Inleiding 
Dit deel is een antwoord op de vraag: wat is 
kunst? Deze vraag kan mijns inziens niet 
geïsoleerd behandeld worden. Daarom vindt de 
beantwoording van deze vraag hier plaats binnen 
het kader van een bespreking van de werkelijkheid 
waarbinnen kunst verschijnt en een bespreking 
van die zaken waartoe de kunst zich verhoudt. Het 
hart van deze theorie vormt een bespreking van 
het ‘drievoudig karakter van de werkelijkheid‘. Het 
betreft een vrije interpretatie van gedachten die 
zijn terug te vinden bij Plato, Immanuel Kant, 
Edmund Husserl, Martin Heidegger, Jean-Paul 
Sartre en vooral  Franz Rosenzweig1. Het 
drievoudige karakter van de werkelijkheid is een 
denkmodel dat in staat stelt om schijnbaar 
tegengestelde en in de werkelijke wereld met 
elkaar concurrerende denkbeelden afzonderlijk en 
in wisselwerking met elkaar te begrijpen, te 
plaatsen en te waarderen zonder 
noodzakelijkerwijze de ene aan te nemen en de 
andere af te wijzen. Deze bespreking vormt het 
kader waarbinnen een antwoord op de vraag ’wat 
is kunst?’ gegeven kan worden.  
                                                      
1 Frans Rosenzweig (1886 - 1929) baseerde zijn gehele 
filosofie op de fundamentele drieslag van God, Mens en 
Wereld. Ik vind deze gedachte zeer vruchtbaar en borduur 
erop voort.  
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Hoofdstuk 1. Een einde als begin: aannames 
over de aard van de werkelijkheid 
 
1.1 Waar te beginnen 
Waar kan het denken beginnen? Ik kies als 
beginpunt het moment waarop een mens in zijn 
leven beseft dat hij niets weet, dat hij niets 
begrijpt. De onaangename, negatieve ervaring 
verdwaald te zijn en geen uitweg te zien. Alles lijkt 
zinloos, betekenisloos, machteloos, nietig, 
verloren, leeg, vermoeiend. De momenten in het 
leven dat wij ons bewust worden van onszelf en 
van de situatie waarin wij ons bevinden. De 
momenten waarop er een stortvloed van vragen 
en onduidelijkheden op ons af komt. Wij kunnen 
onszelf ineens terugvinden in een werkelijkheid 
waarvan wij niets meer begrijpen, die ons op veel 
fronten ondoorgrondelijk en onzeker voorkomt. 
Wij hebben er nooit zelf om gevraagd om er hier 
en nu te zijn, te leven en dingen te doen. En toch 
zijn we er en we moeten iets. Kortom: we 
bevinden ons in het volstrekte duister, zonder ook 
maar enig houvast. 
Een dergelijk moment, dat zich in ieders 
mensenleven kan aandienen, is mijns inziens 
fundamenteel. Het is een tweesplitsing waar er 
gekozen kan worden: zich neerleggen bij deze 
conclusie van algehele zinloosheid met alle 
consequenties van dien, ofwel het begin van een 
zoektocht naar betekenis en zin. Het hierbij 



 

   17 

volgende betoog is een gevolg van deze laatste 
beslissing. 
 
1.2 Westerse denksystemen ‘vanuit het niets’ 
1.2.1 Descartes 
In zoverre lijkt deze aanvang op wat veel Westerse 
denkers eerder ook deden: het begin vanuit een 
zekere opvatting van het ‘niets‘. Het bekendste 
voorbeeld is misschien wel Descartes, die in zijn 
Méditations ook begint in de hypothetische situatie 
dat hij volstrekt niets weet. Hij komt dan vanuit 
het niets tot zijn eerste fameuze conclusie “cogito 
ergo sum”: ik denk dus ik ben. Met andere 
woorden: ik weet niets, behálve dat ik denk. En als 
ik denk, dan moet het wel zo zijn dat ik ook besta. 
Het is echter mogelijk om nog radicaler te 
beginnen. Descartes is op zoek is naar een reden 
om te mogen denken, om iets met zekerheid te 
kunnen beweren. Uiteindelijk is dat volgens mij 
niet mogelijk. Zelfs de uitspraak ‘ik denk dus ik 
ben’ biedt geen enkele houvast en berust op een 
serie onbewijsbare aannames. Hoe weet Descartes 
eigenlijk dat hij het is die denkt? Waaruit maakt hij 
op, dat denken veronderstelt dat hij ‘er is’? Wat is 
denken eigenlijk? En wat betekent het dan 
eigenlijk dat hij ‘is’? Of dat er überhaupt iets is? 
Ook ‘cogito ergo sum’ is mijns inziens een 
arbitrair en nauwelijks te verdedigen begin van een 
rationeel betoog. Het is bij Descartes vooral een 
‘excuus’ om een rationeel en intern coherent 
exposé over mens en God op te zetten. Het feit 
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dat een rationeel betoog begint met een ‘leap of 
faith’2 is op zich geen enkel bezwaar. Integendeel, 
het is mijns inziens de enig begaanbare weg. 
Descartes wekt met zijn ‘cogito ergo sum’ echter 
de indruk dat hij volstrekt rationeel kan beginnen 
aan een rationeel betoog. Dat er geen enkele (per 
definitie niet-rationeel te verklaren) aanname 
nodig zou zijn om tot de conclusies te komen die 
hij wil overbrengen. Dit is mijns inziens echter 
volstrekt onmogelijk. Elk rationeel betoog baseert 
zich uiteindelijk op enkele (vaak zeer vele, 
impliciete, bijvoorbeeld cultureel, linguïstisch of 
historisch bepaalde), niet nader rationeel te duiden 
aannames. De mate waarin een bepaalde gedachte 
of betoog ‘rationeel’ is, heeft volgens mij dan ook 
veel meer te maken met een al dan niet aanwezige 
interne logische coherentie dan met haar relevantie om 

                                                      
2 Deze uitdrukking wordt meestal toegeschreven aan Sören 
Kierkegaard. Hoewel hij deze uitspraak nergens letterlijk 
gebruikt gaat het in zijn denken erom dat de realiteit van het 
(christelijk) geloven nooit met rationele middelen beschreven, 
benaderd of toegelicht kan worden. Geloven begint volgens 
hem met een sprong ‘in het diepe’, weg van het (schijnbaar) 
gewone, rationele bestaan. Er is geen rationele brug tussen de 
rationele werkelijkheid enerzijds en de geloofswerkelijkheid 
anderzijds. Hier gebruik ik zelf deze uitdrukking om aan te 
geven dat niet alleen het religieuze spreken maar ook het 
rationeel spreken zelf een ‘leap of faith’ nodig heeft. Er is 
namelijk geen rationele manier om aan te tonen dat 
rationaliteit de beste manier is om naar de wereld te kijken en 
over de wereld te spreken. 
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enige  ‘waarheid’ of ‘werkelijkheid’ onder woorden 
te brengen. Een gedachte of overtuiging kan 
volstrekt rationeel zijn en toch helemaal onjuist 
omdat het berust op verkeerde aannames. 
Aannames zijn dus van belang. En dan vooral het 
kiezen van de juiste aannames. En over aannames 
gaat het hier in de eerste plaats. Mijn beginpunt is 
de volstrekte betekenisloosheid van de 
werkelijkheid waarin de mens zichzelf op een 
zeker moment kan ontdekken. Mijn aannames zijn 
‘God’, ‘Mens’ en ‘Wereld’ die samen de 
basisstructuur vormen van die in beginsel 
onduidelijke werkelijkheid. 
  
1.2.2 Husserl 
Ook andere denkers beginnen op vergelijkbare 
wijze vanuit het ‘niets’. Zo spreekt de bedenker 
van de fenomenologie Husserl3 over de 
‘fenomenologische reductie’. Hij ziet zowel de 
‘rationaliteit’ als de ‘ervaring’ als zeer gebrekkige 
bronnen van absoluut zekere kennis. In plaats 
daarvan wil hij de verschillende onderdelen van de 
werkelijkheid, de ‘verschijnselen’ (dus niet alleen 
afzonderlijke ‘dingen’ (bijvoorbeeld ‘boom’) maar 
ook verzamelingen van dingen (bijv. ‘bos’) of 
ingewikkelder concepten zoals ‘liefde’, ‘god’ of 
‘kracht’) voor zichzelf laten ‘spreken’ in ons op dat 

                                                      
3 Edmund Husserl (1859-1938)  was o.a. de leraar van Martin 
Heidegger. 
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moment volstrekt ‘lege’, pure en naïef- 
ontvankelijke bewustzijn. ‘Fenomenologische 
reductie’ bestaat uit twee stappen. In de eerste 
plaats bestaat het uit het moment waarop het 
menselijk bewustzijn alles ‘tussen haken zet’ wat 
hij aan voorkennis, aannames en oordelen heeft 
over het verschijnsel dat hij wil onderzoeken. Hij 
vergeet voor een moment doelbewust alles wat er 
al aan informatie over het te onderzoeken 
verschijnsel (bijvoorbeeld ‘boom’ of ‘liefde’) in 
zijn bewustzijn aanwezig is. Pas dán laat hij het 
verschijnsel op zich toekomen, laat hij het in zijn 
bewustzijn toe. In de tweede plaats vindt er nóg 
een reductie plaats. Hij laat namelijk niet het totale 
verschijnsel toe in zijn bewustzijn, maar alleen de 
kern. Niet de toevallige verschijningsvorm (de 
boom met allerlei willekeurige vormen, kleuren, 
maten, uitstulpingen, etc. of concreet bestaande 
liefdesverhoudingen en eigen ervaringen met 
liefde) maar enkel de essentie. In Husserls 
woorden: het wezen van een verschijnsel (‘boom’ 
of ‘liefde’). Om de essentie van een verschijnsel te 
vinden kun je je afvragen: Wat maakt de boom tot 
boom? Wat maakt de zee tot zee? Wat maakt 
liefde tot liefde? Na deze reductie kan de 
onderzoeker beschrijven hoe een fenomeen zich 
in het bewustzijn aandient en kan hij/zij met recht 
en zekerheid beschrijven ‘wat iets is’. Pas op deze 
manier, door voortdurend het bewustzijn leeg te 
maken van voorkennis, door verschijnselen te 
ontdoen van hun toevallige voorkomen, kan 
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volgens Husserl iets begrepen worden van de 
werkelijkheid waarin we leven. Ook Husserl 
probeert dus steeds terug te gaan naar een zekere 
mate van leegte, niet-weten, naïviteit, een tussen-
haken-zetten van de ‘toevallige’ werkelijkheid.  
 
1.2.3 Sartre 
Een van de denkers die mij het meeste aanspreekt 
in dit opzicht is Sartre. Ook hij begint in het niets, 
in de leegte. Hij spreekt over de mens als 
‘geworpen’ in een wereld die we niet begrijpen en 
waarvoor wij niet zelf hebben gekozen. Deze 
situatie van principiële onzekerheid en zinloosheid 
krijgt bij Sartre een morele wending: het moet ons 
volgens Sartre aanmoedigen er dan maar het beste 
van te maken. We moeten uit het leven halen wat 
erin zit. Ik vind dit een prachtige zienswijze omdat 
die enerzijds recht doet aan het onbegrijpelijke van 
het mens-zijn en anderzijds juist daaraan een 
positieve, bemoedigende conclusie weet te 
verbinden.  
 
1.2.4 Rosenzweig 
Tot slot begint ook Rosenzweig, op wie veel van 
de hierna volgende bespreking is gebaseerd, bij de 
leegte en de zinloosheid. Hij neemt het denken 
van Nietszche als aanvang die onder andere moet 
concluderen ‘dat God dood is’. Het interessante is 
dat Rosenzweig enerzijds aan dit denken recht 
weet te doen terwijl hij het anderzijds weet te 
plaatsen in een groter, betekenisgevend kader: het 
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kader van de relatie tussen God, Mens en Wereld. 
Deze drie begrippen God, Mens en Wereld zijn 
overigens geen willekeurige selectie van concepten 
door Rosenzweig. Ze spelen impliciet of expliciet 
voortdurend als drieslag een rol in de Westerse 
denkgeschiedenis. Volgens Rosenzweig is het 
denken zoals dat van Nietzsche en vele atheïsten, 
reductionisten en nihilisten in zijn navolging, een 
specifieke en noodzakelijke fase van het denken. 
Deze negatieve wijze van denken is een 
afspiegeling van de mens zoals hij ten diepste is op 
het moment dat hij in zichzelf verkeert, 
afgezonderd van God en afgezonderd van de 
Wereld. Voor de mens die zich in zijn 
eenzaamheid opsluit, zich terugtrekt op het eigen 
terrein zonder de Wereld of God toe te laten, is 
het nihilisme de enig mogelijke en enig eerlijke 
conclusie. Zoals te verwachten opent Rosenzweig 
echter andere mogelijkheden van denken die tot 
andere conclusies leiden. Ik ga grotendeels door 
op zijn redeneringen omdat ik die van een 
zeldzame schoonheid vind.  
 
1.3 Betekenisloosheid als eindconclusie of als 
nieuw begin? 
Ook voor mij is het nihilisme: de ervaring 
verdwaald te zijn in een betekenisloos universum, 
geen eindconclusie, zoals het volgens veel andere 
mensen op dit moment (hedendaagse schrijvers, 
denkers) wel is. Het is het pas het begin van 
waaruit gedacht kan worden. Een juist begin 
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omdat pas dan een werkelijk zelf nadenken 
onvermijdelijk is. Dat is geen standpunt dat in 
onze huidige cultuur breed gedeeld wordt. Daar 
heerst naar mijn opvatting veeleer de 
betekenisloosheid als eindconclusie. Deze 
conclusie roept een rouwstemming op. De 
hedendaagse cultuurconsument heeft vooral veel 
galgenhumor, cynisme en tragische opvattingen 
van het bestaan te slikken. Uiteraard zijn er 
uitzonderingen op deze regel maar de tendens van 
de als hoogwaardig aangeslagen cultuuruitingen 
kan mijns inziens negatief genoemd worden. Zo 
kan ik mij nauwelijks recente romans of films 
herinneren die een positieve, hoopvolle 
boodschap wilden overdragen. De ‘waarheid’ dat 
het leven één groot, moeizaam tranendal is en de 
mens een kwetsbaar bloempje dat eenvoudig 
wordt vertrapt, lijkt alomtegenwoordig in de 
belangrijke literatuur, film, filosofie, muziek en 
beeldende kunst.  
De oorzaken van deze negatieve tijdgeest zijn 
wellicht eenvoudig aan te wijzen. De belangrijkste 
daarvan lijkt de Tweede Wereldoorlog, met de 
Holocaust als zwartste bladzijde uit de 
geschiedenis van de mensheid. Het besef van de 
omvang van de slachtingen en het gemak, de 
efficiëntie en de kilte waarmee besloten was 
miljoenen mensen als ongedierte uit te roeien was 
en is voor velen de reden om een verbod op elk 
optimisme over de mens in acht te nemen. 
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Hoewel ik deze gevolgtrekkingen begrijp, heb er 
tegelijkertijd grote moeite mee, vooral omdat 
pessimisme mijns inziens niets oplost van het reëel 
bestaande onrecht of de problematische 
menselijke eigenschappen, de zgn. ‘condition 
humaine’. Integendeel, pessimistisch denken 
houdt mensen onterecht klein en machteloos en 
bevestigt keer op keer enkel de destructieve, lage 
eigenschappen van de mens. Hoewel het 
negatieve, zwarte in de mens en haar geschiedenis 
nooit ontkend of genegeerd mag worden, mag het 
mijns inziens ook niet als eindoordeel over de 
mens gelden. De acceptatie van deze donkere 
kanten van de mens dwingt echter juist ook de 
positieve mogelijkheden van de mens te 
onderzoeken, te kennen en te stimuleren. Deze 
bespreking staat mede in het kader daarvan. 
 
1.4 Erkenning van het nihilisme… als 
beginpunt 
Een mogelijke kritiek op deze keuze om vooral de 
positieve mogelijkheden van de mens te 
benadrukken, zou kunnen zijn dat het een poging 
is te ontsnappen aan de deprimerende 
consequenties van de bevinding dat alles 
betekenisloos is. Een vlucht voor de ‘realiteit’. 
Deze keuze voor de hoop en het positieve is mijns 
inziens echter juist geen vlucht. Integendeel, het is 
een erkenning. Deze keuze erkent de ervaring van 
leegte als werkelijk, fundamenteel en 
onontkoombaar. De werkelijkheid waarin de mens 
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zich bevindt is in beginsel fundamenteel 
betekenisloos en dus onbegrijpelijk, 
ontoegankelijk en misschien zelfs vijandig. De 
keuze om zich te wenden tot het positieve in de 
mens en het hoopvolle in de wereld doet volledig 
recht aan de ervaring van leegte en zinloosheid 
door deze recht in de ogen te kijken en hem als 
permanente basis en uitgangspunt voor het 
denken te kiezen. Precies dáár, in het ‘negatieve 
niets’, begint de noodzaak van het denken. Het is 
mogelijk de aanvankelijke beangstigende ervaring 
van de leegte, gaandeweg te omhelzen als vriend. 
Hierdoor verandert het negatieve karakter van 
deze leegte tot kans, tot mogelijkheid. De 
confrontatie met de betekenisloosheid verplicht 
mijns inziens juist niet tot deprimerende 
consequenties, zoals de huidige cultuur de mensen 
lijkt te willen opdringen. Integendeel. Juist de 
consequentie die mensen trekken uit de ervaring 
van betekenisloosheid, berust op een vrije keuze. 
Op hetzelfde moment van het verlies van alle 
schijnbare zekerheden begint namelijk ook de 
noodzakelijke openheid, vrijheid, 
onafhankelijkheid en creativiteit die een werkelijk 
denken pas eerst mogelijk maakt. In zoverre oude 
zekerheden ondermijnd konden worden en konden 
instorten waren het natuurlijk nooit werkelijke 
zekerheden. Het is een noodzakelijk verlies van 
ballast, een loutering. Er rest een barre grond 
waarop alles kan gebeuren. Een avontuur, een 
route van verwondering, inspiratie en groei. 
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Hoofdstuk 2. Het drievoudige karakter van de 
werkelijkheid 
 
Wij leven dus in een werkelijkheid die in beginsel 
onhelder is, onbepaald, zonder (eenduidige, 
onveranderlijke) betekenis. Negatief gezegd: 
onzeker, zonder houvast. Positief gezegd: open, 
vrij en vatbaar voor meerdere interpretaties. In de 
betekenisloze werkelijkheid zoekt de mens een 
manier om zich te kunnen oriënteren. De traditie 
van het Westerse denken biedt drie 
oriëntatiepunten die, zij het onder wisselende 
vormen en betekenissen, steeds terugkeren: God, 
Mens en Wereld. Gaandeweg zal ik deze drie 
oriëntatiepunten verbinden aan steeds een andere 
drieslag uit het Westerse denken. Samen vormen 
al deze begrippen een open en dynamisch netwerk 
van ideeën dat als kader kan dienen voor het 
ontdekken van betekenis in het leven. 
 
2.1 God, Mens, Wereld 
Wat zijn God, Mens en Wereld? Aanvankelijk 
blijft hun betekenis bij drie, duistere woorden. 
Rosenzweig noemt deze drie woorden de drie 
‘polen’ van de werkelijkheid in zoverre die voor 
mensen relevant en toegankelijk is. Deze drie 
‘oriëntatiepunten’, ‘elementen’ of ‘polen’ staan 
fundamenteel los van elkaar en tegenover elkaar. 
Wijzelf zijn ‘de mens’. De plaats waar wij leven, 
die ons omringt, is de wereld. Het ‘geheel andere’, 
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het onkenbare mysterie, dat buiten de mens én 
buiten de wereld staat of komt, is God.  
De bovenstaande stelling dat God, Mens en 
Wereld ten diepste los van elkaar staan is relevant. 
In de geschiedenis van het denken, de religie en de 
spiritualiteit is regelmatig verondersteld dat 
bijvoorbeeld de mens en God; de mens en de 
wereld of God en de wereld, in wezen één zijn, 
samenvallen. De bij het neo-platonisme (Plotinus) 
ultieme en hoogste gedachte van het “to hen”: 'het 
ene' heeft grote navolging gekregen in allerlei 
religieuze en spirituele substromingen, ‘ketterijen’ 
en mystieke leren. Ook in de mainstream theologie 
en filosofie is de gedachte dat ‘alles één is’ 
regelmatig terug te vinden. Volgens Rosenzweig 
leidt die gedachte echter uiteindelijk tot een 
gevaarlijk denken dat essentiële breuken en 
verschillen van de werkelijkheid gelijk wil 
schakelen ten gunste van een totalitair 
systeemdenken (dat ook politiek doorwerkt: 
bijvoorbeeld in het ‘Ein Volk, Ein Reich, Ein 
Führer’, weliswaar drie in totaal, maar afzonderlijk 
geen ruimte latend voor een ander volk, een 
andere staatsvorm, andere leiders). Door steeds uit 
te gaan van het drievoudige van de werkelijkheid, 
wordt de weg naar een enkelvoudig, reducerend 
principe als grondslag van het denken, bij 
voorbaat afgesneden. Ik zal enkele voorbeelden 
noemen waar deze reductie op grond van een 
enkelvoudig uitgangspunt, mijns inziens, op dit 
moment optreedt. 
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In de eerste plaats noem ik het materialistisch/ 
biologistisch/ evolutionistisch denken dat 
momenteel wijd en zijd ingang vindt en in alle 
soorten van publicaties van kwaliteitskrant tot 
modetijdschrift of roman is terug te vinden. Dit 
denken maakt de keuze dat de menselijke geest 
(het “bewustzijn”), gereduceerd kan worden tot 
materiële, chemische processen (bijvoorbeeld ‘the 
selfish gene’ of ‘het brein’). Dit wetenschappelijk 
denken zet uitsluitend in op één pool van de 
werkelijkheid: ‘de wereld’. Deze wereld bestaat 
volgens het gepopulariseerde beeld van ‘de 
wetenschap’ uit min of meer toevallige processen 
van materie die volgens natuurwetten hun 
willekeurige gang gaan. Mensen zijn daarvan een 
toevallig gevolg en God is op zijn beurt een 
verzinsel van mensen. 
In de tweede plaats noem ik religieuze 
fundamentalisten. Deze vrome fanatici geven er 
de voorkeur aan het beginpunt (en eindpunt) bij 
God te nemen: De mens is dan enkel zijn 
onderdanig en zondig, nietig schepsel. De mens is 
Gods slaaf die op zijn beurt de wereld in beheer 
heeft, onderwerpt en daarmee kan doen wat hij/zij 
wil. 
In de derde plaats zijn er mensen die consequent 
enkel en alleen de mens als uitgangspunt nemen. 
Zij lopen het risico te vervallen tot ofwel 
oppervlakkige hedonisten, ofwel idealisten van het 
verkeerde soort: neo-liberale kapitalisten enerzijds 
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en communisten anderzijds die, niet zelden 
omwille van persoonlijk gewin (geld, macht), een 
bepaald cultureel-maatschappelijk ideaal 
doordrijven ten koste van religie, ten koste van de 
wereld en uiteindelijk ook ten koste van mensen. 
Zelf denk ik dat de mens, in zoverre hij lichamelijk 
is, volledig deel heeft aan de wereld, aan de 
materie, met alles wat daarbij hoort. De mens is 
dus ten volle een dier, namelijk in zoverre hij 
lichaam is, materie is. Maar de mens kan daartoe 
niet gereduceerd worden. Zoals de mens deel 
heeft aan de wereld, heeft hij ook deel aan God. 
In dat verband vind ik oude Indische gedachtes 
erg mooi, waarbij de menselijke ziel een ‘druppel’ 
is van de eeuwige ziel die bij zijn dood weer 
terugvloeit in de eeuwige ziel. Ook bij Meister 
Eckehart vind je uitspraken waarbij de mens in 
zijn diepste kern God kan vinden, als een verlichte 
stad op een berg. Anderzijds sta ik volledig achter 
humanistische en verlichtingsideeën die de mens 
soeverein in het midden van de werkelijkheid 
plaatsen door middel van zijn ratio, zijn geest. 
Hierdoor is hij pas eerst mens, doordat hij 
verantwoordelijkheid kan nemen voor zich zelf, 
zijn eigen daden, zijn eigen leven.  
Al deze ideeën sluiten elkaar niet uit, integendeel. 
Ze vullen elkaar aan en geven pas een beeld dat 
recht doet aan al die verschillende aspecten van de 
mens. Het gaat pas verkeerd wanneer één van 
deze uitgangspunten over de ander gaat heersen. 
Dát is fundamenteel onmogelijk, omdat God, 
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Mens en Wereld zich aan elkaar opstellen als 
gelijkwaardige elementen en onderdelen van de 
werkelijkheid.  
Vanwege het bovenstaande ondersteun ik ten 
volle de overtuiging van Rosenzweig dat de drie 
elementen van de werkelijkheid uiteindelijk 
fundamenteel van elkaar onderscheiden moeten 
worden, waarbij élk van de drie recht gedaan moet 
worden. Het tegenovergestelde van recht doen is 
geweld plegen. Als één van de drie elementen van 
de werkelijkheid geen recht wordt gedaan, in het 
menselijk denken of handelen, wordt dat element 
geweld aangedaan. Volgens Rosenzweig komt de 
mens pas tot zijn recht als hij uit zijn inherente 
eenzaamheid en geslotenheid weet te breken en in 
harmonie weet te geraken met zichzelf en de 
mensen om hem/haar heen, met God en met de 
wereld. Ik vind dat een prachtige gedachte. Het is 
voor mij een bevrijdende gedachte dat de 
werkelijkheid ‘drie’ is, in plaats van één. Daardoor 
kunnen dingen naast elkaar bestaan en gezien 
worden die normaliter in polemische verhouding 
tot elkaar gedwongen worden, zodat één het pleit 
wint en de ander verliest, de één recht en de ander 
geweld wordt aangedaan. Het is even wennen om 
te bedenken dat deze drie uitgangspunten, God, 
Mens en Wereld náást elkaar kunnen bestaan 
zonder dat ze elkaar beconcurreren. Ik denk dat 
de westerse denkgeschiedenis voorafgaand aan 
Rozenzweig dat soort denken niet gewend was. 
Meestal gingen denkers op zoek naar die ene 
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gemene deler, dat ene heldere beginpunt waar je 
de gehele werkelijkheid toe kunt herleiden, of het 
nu God, de materie of bijvoorbeeld het ‘élan 
vitale’ (Bergson) was. En ook nu is het nog heel 
normaal om (het gebrek aan) betekenis van het 
menselijk bestaan in één element te zoeken, waar 
‘the selfish gene’ (Richard Dawkins), ‘het brein’ 
(o.a. Dick Swaab) slechts enkele voorbeelden van 
zijn. Deze reductie gaat ten koste van de andere 
elementen uit de werkelijkheid die vanuit het 
gekozen perspectief onderbelicht blijven. 
Wij zijn als mens geheel en al onderdeel van de 
werkelijkheid maar kunnen tegelijkertijd ook op 
diezelfde werkelijkheid reflecteren. Dit is echter 
enkel mogelijk onder het voorbehoud dat wij bij 
die reflectie steeds incalculeren dat wij 
onverbrekelijk deel zijn van de werkelijkheid die 
we willen leren kennen. Dat heeft tot gevolg dat 
elke reflectie op de werkelijkheid nooit neutraal, 
universeel geldig kan zijn, aangezien het altijd de 
reflectie van een specifieke mens in specifieke 
omstandigheden is. Elk mens is geladen met 
cultuur, tijd en plaatsgebonden opvattingen, 
manieren van waarnemen, taal, begrip, et cetera.  
 
2.2 Denken, voelen, willen: geest, ziel en 
lichaam 
De noodzaak van het denken begint zoals gezegd 
in de onaangename toestand van de beklemmende 
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leegte, de diepe ervaring van de zinloosheid van 
alle dingen.4 In deze toestand vallen gevestigde 
waarheden, tradities en aanvankelijk logische 
verbanden weg. Maar tegelijkertijd ontstaat in deze 
toestand het begin en de noodzakelijke openheid 
om te kunnen vertrouwen op onze eigen 
vermogens om betekenis te ontdekken in de 
chaos. In deze chaos geeft het Westerse denken 
drie oriëntatiepunten: God Mens en Wereld. Maar 
ook deze drie zijn in beginsel niet meer dan 
woorden. De kern van de Mens, de kern van God, 
de kern van de Wereld: alle zijn zij in wezen 
duister en onbepaald, een mysterie. Daarom 
hebben zij behoefte aan nadere bepaling, 
interpretatie, willen wij niet als volkomen 
verdwaasden ronddolen in een chaotisch en 
willekeurig universum. Alleen door interpretatie en 
door actief engagement met die werkelijkheid 
kunnen wij ons leven en handelen afstemmen, 
alleen zo kunnen wij leven, begrijpen, mens zijn. 
De mens heeft verschillende vermogens om dat te 
doen, manieren om zich plaats en richting te 
bepalen. Deze vermogens zijn het denken, het voelen 
en het willen. Deze drie vermogens stellen de mens 

                                                      
4 Tegelijkertijd voorkomt het denken zeker de ervaring van 
zinloosheid niet. Integendeel, de weg van het denken ziet zich 
voortdurend geconfronteerd met deze ervaring. Zie het 
bijbelboek prediker: “Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel 
verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. “ 
Prediker 1: 18 
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in staat zich te verhouden tot zijn werkelijkheid. 
Het denken is een vermogen dat vooral wordt 
geassocieerd met de menselijke geest. Het gevoel 
zetelt in de menselijke ziel. De wil is de 
belangrijkste eigenschap van de mens als (dierlijk) 
lichaam. Iedereen is er toe in staat zin te maken uit 
alle onzin en leegte die ons omringt door middel 
van deze specifieke vermogens. Wij zijn in staat 
een relatie aan te gaan met de werkelijkheid om 
ons heen en deze langzamerhand meer en meer te 
begrijpen.  
 
2.3 Filosofie, religie, kunst 
In het concrete leven uiten bovengenoemde 
vermogens zich in drie verschillende 
maatschappelijke instituten: de filosofie (en 
afgeleid daarvan de wetenschap); de godsdienst en 
de kunst. De filosofie baseert zich primair op het 
denken (van de geest), de godsdienst op het 
voelen (van de ziel; het gemoed, de afstemming, 
intuïtie) en de kunst op het willen, het creëren, het 
met de wil tegemoet treden (van de wereld, van de 
materie). Bovendien zijn deze drie instituten, 
filosofie, religie en kunst, vanuit de vermogens 
denken, voelen, willen, respectievelijk primair 
gericht op de drie basiselementen van de 
werkelijkheid, Mens, God en Wereld. In de 
filosofie richt de mens zich, met zijn geest, 
denkend, primair (maar niet uitsluitend) op 
zichzelf, op de vraag wie is de mens? (Kant). In de 
religie richt de mens zich met de ziel, voelend, 
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primair (maar niet uitsluitend) op God. Religie en 
spiritualiteit zijn in dat opzicht samen te vatten als 
de houding van respect voor het onbekende, en de 
grote Onbekende. In de kunst richt de mens zich 
met zijn lichaam (zijn ogen (beeldende kunst), zijn 
oren (muziek) het gehele lichaam (dans) en vooral 
zijn handen (nagenoeg alle kunsten)), willend, 
primair (maar niet uitsluitend) op de wereld. 
 
2.4 Het ware, het goede en het schone 
Waar filosofie, godsdienst en kunst ‘geslaagd’ zijn, 
zijn zij in staat mensen iets te tonen van wat voor 
hem het meest relevant is in zijn zoektocht naar 
houvast en richting voor zijn of haar leven. 
Namelijk: het ware, het goede en het schone. 
Het is op dit punt niet volstrekt eenduidig welk 
instituut op wélk principe gericht is. Uiteindelijk is 
dat misschien ook niet erg relevant, aangezien 
binnen elk van de instituten alle drie de doelen: 
waarheid, goedheid en schoonheid, in zekere mate 
van belang zijn. Toch maak ik hier een keuze voor 
datgene waar elk instituut wellicht primair op 
gericht zou moeten zijn. 
 
Ik denk dat vanuit dat perspectief de godsdienst 
(de spiritualiteit) in eerste instantie om het ware 
draait (het leven vanuit de waarheid, uit 
overtuiging/gevoel, om de rust van zijn ziel, “the 
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truth will set you free”5). Pas in tweede instantie 
(maar tegelijkertijd nauw aan het ware verbonden) 
gaat religie dan om het goede, de moraal, de 
omgang met elkaar en de sociale opvattingen die 
voortkomen uit die waarheid. Dat ook het schone 
daar heel dichtbij zit laten alle culturen door de 
eeuwen heen zien, waar de kunstzinnige activiteit 
vooral een uiting was en tot ondersteuning diende 
van de godsdienst. 
 
Als dat zo is, dan moet in die lijn van denken de 
ethiek, het denken over het goede, de primaire 
bezigheid zijn van de filosofie. Zij richt zich 
tenslotte primair op de vraag “wie is de mens?”. 
Weliswaar stelde Kant dat de gehele filosofie 
draaide om drie vragen: wat kunnen we weten? 
(Kritik der reinen Vernunft), wat moeten we 
doen? (Kritik der praktischen Vernunft) en wat 
mogen we geloven? (Kritik der Urteilskraft). Maar 
hij zegt vervolgens dat de samenvatting van deze 
vragen is gelegen in de hoofdvraag: “wat (wie) is 
de mens?” Natuurlijk hebben veel mensen bij ‘de 
filosofie’ een eerste associatie met de vraag: ‘wat is 
waar?’ (metafysica en, daarvan afgeleid, de 
epistemologie). Maar ik ben er zelf van overtuigd 
dat de bron van de westerse filosofie ligt bij de 
vraag ‘wat is goed?’. De vraag ‘wat is waar?’ is dan 

                                                      
5  Johannes 8:32, Nieuwe Bijbelvertaling: “U zult de waarheid 
kennen, en de waarheid zal u bevrijden.” 
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uiteindelijk secundair en wordt voornamelijk 
gevraagd in het kader van de vraag ‘wat is goed?’ 
Misschien is het in dat verband illustratief dat het 
Plato, toch de aartsvader van het westerse denken, 
in het belangrijkste deel van zijn dialogen om deze 
vraag gaat: ‘wat is het goede?’ Steeds wanneer 
Socrates iemand ondervraagt, komt er een punt 
dat de ondervraagde met zijn mond vol tanden 
staat omdat diegene in zijn eigen specialisme 
steeds uitgaat van een bepaald idee van wat goed 
is, zonder dat hij daar eigenlijk echt over na heeft 
gedacht en zonder dat hij dat weet te formuleren 
of te definiëren. De échte filosoof is volgens 
Socrates/Plato, diegene die zich voortdurend de 
vraag stelt wat nu eigenlijk het goede is.  
Het is denk ik bovendien geen toeval dat het juist 
de verlichtingsdenkers zijn die de meeste invloed 
hadden op de inrichting van de moderne 
maatschappij. Zij zijn het die zeer radicaal de 
mens op de voorgrond zetten en maatschappelijke 
idealen formuleren van vrijheid, gelijkheid en 
broederschap (overigens nog een mooie drieslag). 
De Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens uit 1948, het rechtsdocument dat wereldwijd 
de meest brede erkenning heeft, is vooral het 
product van dit verlichtingsdenken dat de mens 
wil bevrijden uit de kluisters van staat, religie en 
bijgeloof. 
Misschien, maar dat is speculatie, is het illustratief 
dat een denker als Heidegger de vraag naar het 
goede juist steeds vermijdt en in plaats daarvan 
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zijn pijlen richt op ‘het zijn’, de oergrond van het 
bestaan, die volgens hem vooraf gaat aan elke 
mogelijke ethiek. Juist hij belandt vervolgens aan 
de ‘verkeerde kant’ van de geschiedenis en wordt 
ingekapseld in een politiek systeem dat 
tegenwoordig algemeen wordt gezien als het 
zwartste politieke systeem uit de menselijke 
geschiedenis. Als je als filosoof de vraag naar de 
mens, naar het goede, niet centraal stelt, word je 
mijns inziens ofwel irrelevant, ofwel schadelijk. 
Heidegger probeerde in een ontkerstende wereld 
zich bezig te houden met de vraag die in eerste 
instantie de religie aangaat: de waarheid van ‘het 
zijn’. Blijkbaar is dat niet een weg die zuiver 
denkend te bewandelen is maar vooral voelend, 
gelovend en in respect voor het onkenbare. Het 
ware kan uiteindelijk niet onder woorden gebracht 
worden, maar enkel gevoeld en in het gemoed 
afgestemd worden. Ook schoonheid kan niet 
onder woorden gebracht worden, maar moet 
gezien worden, moet lijfelijk ondergaan worden. 
Over het goede, daarover kan en moet 
daarentegen wel gesproken worden, zij het dat 
ook ‘het goede’ als houvast voor de mens zich 
steeds onttrekt. 
Als filosofie, het menselijk denken, uiteindelijk 
primair om het goede draait en als wetenschap 
uiteindelijk is afgeleid van de filosofie dan heeft 
dat een aantal consequenties voor de positie van 
de wetenschap. Ik heb het hier vooral over de zgn. 
‘exacte wetenschap’, de natuurwetenschappen. 
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Deze wetenschap is het vergaren van ‘objectieve’ 
‘kennis’ over de ‘wereld’. Dit kan zij enkel op basis 
van filosofische interpretaties en definities, 
bijvoorbeeld van diezelfde woorden ‘objectief’, 
‘kennis’ en ‘wereld’. Die woorden zijn namelijk op 
zichzelf beschouwd niet helder en eenduidig. De 
filosofische duiding van deze woorden bepaalt 
vervolgens wie of wat er op welke wijze wordt 
onderzocht. In de eerste plaats is wetenschap dus 
altijd van secundair belang voor de mens ná de 
filosofie, omdat zij volledig van de filosofie 
afhankelijk is. Wetenschap kan geen zelfstandige 
duiding van die wereld geven zonder zelf filosofie 
te worden. In de tweede plaats is het vergaren van 
‘objectieve’ ‘kennis’ over de ‘wereld’ nergens meer 
gerelateerd tot de hoofdvraag van de filosofie, 
namelijk de vraag naar het goede voor de mens. Op 
geen enkele manier is de wetenschap in staat iets 
zinnigs te zeggen over het goede, eenvoudig 
omdat het niet in haar taakomschrijving en in haar 
‘neutrale’ vooraannames besloten ligt. Hoewel de 
wetenschap (samen met de economie) 
allesoverheersend is in de inrichting van het 
menselijk leven van vandaag de dag, is zij 
welbeschouwd nogal irrelevant voor de mens als 
mens. Over de mens als dier komen wij weliswaar 
heel wat te weten maar geen van die conclusies 
geeft enig antwoord op de prangende vraag naar 
het goede. Geworpen in een voor hem vreemde, 
onbepaalde wereld, in staat tot denken, willen en 
voelen en op zoek naar houvast in het goede het 
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ware en het schone, is de wetenschap dus van zeer 
weinig dienst. Kunst, religie en filosofie helpen 
hem daarbij veel verder. 
 
Tot slot blijft dan het schone over als het houvast 
dat de kunst aan de mens weet te bieden . De 
afgelopen eeuw is die stelling weliswaar keer op 
keer ontkend. ‘Mooi’ is een besmet woord 
geworden in vele disciplines van de kunsten, 
waaronder de architectuur en de beeldende kunst. 
In plaats van ‘mooi’ kwamen concepten als 
‘functioneel’, ‘betekenisvol’ en zelfs ‘waar’. De 
conceptuele kunst draait uiteindelijk helemaal niet 
meer om het maken van kunstwerken die mooi of 
lelijk kunnen zijn maar enkel om het uitdenken 
van meer of minder zinrijke ideeën. Zij is daarmee 
eigenlijk (al dan niet beeldende) filosofie 
geworden. Niettemin kan ook dan wel gesproken 
worden van ‘een mooi concept’, waarmee in de 
beeldende filosofie toch weer schoonheid als 
beoordelingscriterium opduikt. Dat lijkt dan van 
dezelfde orde als de wetenschapper die zich kan 
verwonderen over de schoonheid van een 
bepaalde natuurkundige formule.  
 
2.5 Het verdwijnings- en openbaringskarakter 
van het ware, het goede en het schone 
Wat ik hierbij niet wil betogen is dat de 20ste 
eeuwse kunst zich heeft vergist, omdat ze zich met 
andere zaken heeft beziggehouden dan ‘het 
schone’. Integendeel, de afkeer van de ‘klassieke’ 
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kunstopvattingen was een noodzakelijk proces om 
zich te bevrijden van een gevestigde interpretatie 
van het schone als iets statisch, iets benoembaars. 
Deze opvatting was daarmee versleten, 
conservatief en onecht, alleen schone schijn.  
Het is een vergissing te denken dat het goede, het 
ware en het schone, zaken zijn die voor altijd 
vastliggen en altijd met dezelfde formules, rituelen 
en beelden opgeroepen kunnen worden. Dat 
gevaar toont zich in de godsdienst door 
institutionalisering en dogmatisering van het ware. 
Door te zeggen: er is één waarheid, één kerk, één 
bijbel, één God, één weg tot heil, bakent een 
groep mensen enkel grenzen af naar andere 
mensen die er vervolgens níet bij horen en dus 
uitgesloten worden van de gemeenschap en van 
‘het heil’. Dit zijn uitsluitingsmechanismen en 
oppressieve structuren die focus verplaatsen van 
de essentie van de door de groep ‘beheerde’ 
waarheid, naar de grenzen die de specifieke groep 
onderscheiden van andere, concurrerende 
groepen. De waarheid is daarbij zelf niet gediend, 
integendeel. Opgesloten in kerken, heilige boeken, 
heilige mannen en vrouwen, wordt het ware 
belemmerd in haar neiging zich bekend te maken 
aan eenieder die zich voor haar openstelt. 
Spontane oplevingen van geloof en openbaring 
buiten de kerkelijke hiërarchie om, worden dan 
ook doorgaans ófwel razendsnel ingekapseld, 
ófwel fel bestreden door orthodoxe aanhangers 
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van- en machthebbers binnen een traditioneel 
geloof.  
Elke van de drie zingevende factoren in het 
menselijk leven: het ware, schone en goede, heeft 
een bijbehorend instituut: de kerk, de kunstwereld 
(musea, galeries, kunstmarkt, academies), de 
universiteit. Echter, het belangrijkste kenmerk van 
deze instituten is dat zij een even grote 
belemmering als toegang vormen om wérkelijk tot 
kennis van deze zaken te komen. Enerzijds 
beheren zij respectievelijk het ware, het schone en 
het goede maar anderzijds zijn juist zij het ook die 
de barrières vormen om tot échte waarheid, échte 
schoonheid en échte goedheid te komen. Dat 
komt door hun neiging vast te klampen aan 
gevestigde opvattingen, het inherente 
conservatisme dat hoort bij elk instituut. Dat hoeft 
niet erg te zijn voor de goede verstaander. 
Diegene die zich onafhankelijk kan opstellen heeft 
geen moeite alle schijn door te prikken en tot de 
essentie door te dringen. Echter, dat zijn nu juist 
ook de personen die als eerste uitgeworpen 
worden uit de traditionele instituten. Dat zijn de 
ketters, de veroorzakers van een wisseling van 
paradigma in de wetenschap, de outsiders die pas 
ná alle hypes erkenning krijgen voor hun 
kunstwerken. Momenteel is het zo in onze 
maatschappij -en misschien is dat wel een situatie 
die altijd, fundamenteel zo is- dat de echte, 
levende religie en spiritualiteit zich niet meer in de 
kerk afspeelt. De echte denker vindt geen thuis 
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aan de universiteit, wordt zelfs actief 
wegbezuinigd uit overwegingen van marktdenken. 
Ook is het lang niet altijd gezegd dat de wijd- en 
zijd beroemde en hoogbetaalde kunstenaars ook 
daadwerkelijk de beste zijn, diegenen die aan het 
einde overblijven, een zeggingskracht hebben die 
uitstijgt boven het eigen, specifieke tijdperk. Op 
deze wijze zijn de gevestigde instituten ontrouw 
aan hun eigen zingevende principe en verworden 
ze in veel gevallen tot het tegenovergestelde van 
datgene wat ze pretenderen te zijn. Theologen 
worden leugenaars, mooipraters. Wetenschappers 
en ‘filosofen’ verkondigen opvattingen die de 
mens eerder verder weg van zichzelf leiden, dan 
dichterbij het werkelijke mens-zijn. Kunstenaars 
sluiten zich op in een elitaire wereld waar schone 
schijn het gebrek aan een oprecht zich-in-dienst-
stellen van het schone moet verhullen.  
Het goede, ware en schone hebben de neiging om 
je door de vingers te glippen. Steeds als je denkt 
dat je het nú goed verwoord of geschilderd hebt, 
is de échte energieke kern van het goede, ware, 
schone vervlogen. Dit is een eigenschap van deze 
zingevende principes. De zaken die écht goed, 
waar en mooi zijn, hebben een beperkte 
geldigheidsduur. Natuurlijk zijn er kunstwerken 
die, zoals ik hierboven schreef, uitstijgen boven 
hun eigen tijd en een zeggingskracht hebben die in 
elke tijd weer om een antwoord, een verwerking 
vragen. Echter, het echte openbaringskarakter, het 
nieuwe dat zich ooit in deze werken aankondigde, 
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is vervlogen en in veel gevallen vreemd en 
onbegrijpelijk geworden. Wij kunnen niet meer 
naar Mondriaan kijken zoals mensen uit de jaren 
twintig, eigenlijk is het daarvoor té geslaagd, téveel 
onderdeel geworden van wie wij als mensen zijn 
geworden. De middeleeuwse altaarstukken blijven 
in veel opzichten voor ons versloten, omdat de 
geest van de tijd zich heeft verplaatst, er niet meer 
is.6  
Dit karakter van het schone, hoort ook bij het 
goede en het ware. Zij zijn niet voor eeuwig vast 
te leggen in ijzeren wetten en geboden, dogma’s of 
in regels voor de kunst. Zij vragen erom steeds 
opnieuw achtervolgd en benaderd te worden door 
mensen. Wij moeten steeds op zoek. Nooit kan 
iemand zich het goede, ware of schone 
toeëigenen. In de ethiek ondervraagt de denker 
nooit afzonderlijke handelingen op de vraag of zij 
goed zijn, maar hij/zij ondervraagt de moraal zelf: 
datgene wat op een bepaald moment géldt als 
goed. Bij deze moraal die duidelijke opvattingen 
over goed en kwaad heeft zal de echte denker de 
vraag stellen: “Ik zie dat dit en dat goed of slecht 
genoemd wordt, maar ís dat ook zo? Is de 

                                                      
6 Tegelijkertijd is het met uitzonderlijke kunstwerken zo, dat 
wij nu een andere betekenis kunnen ervaren dan 
middeleeuwers bij dezelfde kunstwerken. Bepaalde 
kunstwerken bezitten het vermogen om telkens weer 
opnieuw relevant te zijn of te worden. Het is fascinerend dat 
zoiets mogelijk is 
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geldende moraal zélf wel goed?” Als toetssteen bij 
die vraag heeft de denker niets anders dan het 
goede zelf ter beschikking, dat zich, zoals gezegd, 
steeds verschuilt, zich steeds onttrekt, niet 
benoemd kan worden maar tóch allesbepalend en 
richtinggevend is. Op dezelfde wijze werken 
waarheid en schoonheid. Mensen ontdekken in 
deze tijd waarheden die de kerk hen niet kon 
brengen door de krampachtigheid waarmee die 
zich terugtrok op eigen terrein. En op dezelfde 
wijze werkt het met schoonheid. De sterke breuk 
die eind 19e eeuw ontstond met de klassieke 
kunsten die daaraan vooraf gingen, was zo'n 
noodzakelijke stap om los te komen uit een 
vastgeroeste, onechte esthetiek. Dit was een 
regelrechte revolutie, waarin bijvoorbeeld het 
verdwijnen van het ornament en de symmetrie in 
de architectuur in bepaalde kringen gevierd 
werden als overwinningen van een veldslag.  
Het ware, het goede en het schone laten zich niet 
afdwingen, niet toe-eigenen, niet op stenen tafelen 
beitelen. Het zijn zaken die permanent een stap 
vooruit lopen op ons eigen begrip. Enkel bij 
uitzondering en vanuit de hoogste concentratie, 
aandacht en respect, kan zich iets tonen van 
waarheid, goedheid, schoonheid. Vaak geheel 
‘toevallig’, als een openbaring die de gehele 
werkelijkheid op slag en maar voor een enkel 
moment in een ander, helder licht zet, al het 
andere aan het wankelen brengt of juist betekenis 
geeft.  
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Heel vaak zijn mooie, goede of ware dingen op 
het eerste gezicht niet als zodanig herkenbaar. 
Zelfs kunnen ze op het eerste gezicht lelijk, slecht 
of onzin lijken. Ik moet hierbij denken aan de 
uitspraak in de Tao te King waar staat: “Wanneer 
de mensen het mooie mooi gaan vinden, onstaat 
het lelijke, wanneer de mensen het goede goed 
gaan vinden, onstaat het kwade”.7 Met andere 
woorden: het mooie of het goede worden vaak 
niet herkend door de meerderheid. Een 
vrijheidsstrijder is in de ogen van de massa een 
terrorist, iemand die de waarheid durft te spreken 
is een gevaar voor de openbare orde en veiligheid, 
iemand die schoonheid brengt, bederft niet zelden 
de goede zeden. Waarheid en goedheid laten zich 
soms voor even zien, soms op plaatsen waar je het 
helemaal niet verwacht. Snel dooft ook hun licht 
weer. In de musea hangen twintigste-eeuwse 
kunstwerken die zeer significant waren voor de 
ontwikkeling van de kunst maar die, geestelijk 
gezien, toch of juist fossielen zijn geworden. Ze 
waren noodzakelijk om een weg te vinden uit de 
gevestigde kunstopvattingen maar hebben ook het 
karakter van een ladder, die je, na hem 
beklommen te hebben achter je weg kan duwen. 
Het grote publiek vindt opeens Cézanne, Van 
Gogh, Picasso of ‘abstracte kunst’ mooi. Echter, je 
kunt je met de Tao te King afvragen of deze kunst 

                                                      
7 vertaling Baker/Wilkes 
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juist dan niet lelijk is geworden. Het schone is 
alweer ontsnapt en moet ergens anders gezocht 
worden. Kandinski noemt deze, inmiddels klassiek 
geworden kunst, het ‘cultuurgenot’8. Leuk om een 
boek over op de salontafel te hebben liggen, leuk 
om op zondagochtend een uurtje voor in de rij te 
staan bij het Gemeentemuseum naar aanleiding 
van een recensie in de NRC, leuk als entourage 
waarin je met een mooie avondjurk gezien kan 
worden (het Concertgebouw). Echter, het is de 
vraag in hoeverre het met datgene waar het bij 
kunst om gaat nog iets te maken heeft.  
Elk uitspreken of anderszins vastleggen van 
waarheid/goedheid/schoonheid bergt een gevaar 
in zich: dat van codificatie en dogmatisering. Dit is 
gevaarlijk omdat een basiseigenschap van deze 
verschijnselen juist is dat zij zich steeds onttrekken 
aan het begrip en zich voortdurend opnieuw 
bekendmaken bij mensen. Wat moeten we dan 
doen om waarheid/schoonheid/goedheid te 
benaderen? We moeten hen nastreven en volgen. 
Hier wil ik een verband leggen met een uitspraak 
uit het Taoïstische denken die stelt dat het erom 
gaat “de veranderingen van de Tao te volgen”9. 
De Tao, het grote oerbegrip waarin alles besloten 
is en dat alles steeds maakt tot wat het is, houdt 

                                                      
8 Zie Kandinski’s Über das Geistige in der Kunst. Insbesondere in der 
Malerei uit 1912 

9 Zhuang Zi 
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een zeker verband met de lading die het hier 
besproken totaalbegrip van ‘waarheid, goedheid en 
schoonheid’ heeft gekregen. Deze Tao verandert 
voortdurend en is dus niet te grijpen. “De Tao 
waarover gesproken kan worden is niet de ware 
Tao”, is een bekende uitdrukking in het 
Taoïstische denken. Het gaat er niet om goed of 
mooi over de Tao te spreken maar om haar om 
haar te volgen, waar zij ook maar heenleidt. Ook 
moet ik denken aan een uitspraak die het 
bijbelboek Johannes aan Jezus toeschrijft. Jezus 
zegt iets over de ‘geest’ dat als concept misschien 
ook wel in de buurt komt van de Tao: de geest 
“gaat waarheen hij wil”10 het gaat erom steeds te 
volgen.   
Een kunstenaar is bij uitstek iemand die iets laat 
zien. Alleen ook hij kan dat nooit afdwingen, geen 
ultieme truc ontwikkelen, zonder het gevaar te 
vervallen aan behaagzucht, egoïsme, herhaling. 
Veel schoonheid (en ook waarheid, goedheid) 
komt onverwacht, wordt hem/haar in de schoot 
geworpen. Eerder dan een autonoom verheven 
individu die de toeschouwer laat deelnemen in zijn 
diepste zieleroerselen is een kunstenaar dan ook 
iemand die zichzelf in dienst stelt, instrument 
wordt van datgene wat de schoonheid, de 
                                                      
10 Johannes 3:8, Nieuwe Bijbelvertaling: De wind waait 
waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar 
hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met 
iedereen die uit de Geest geboren is. 
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waarheid, de goedheid zelf te zeggen heeft. Hij 
heeft zelf ook niets in de hand. Behalve dat de 
kunstenaar van alles doet, láát hij vooral ook veel: 
hij laat dingen gebeuren die misschien normaliter 
niet gebeuren. Hij laat de waarheid spreken, hij 
laat de schoonheid zichzelf tonen, hij laat het 
goede doen. 
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2.6 Geloof, Hoop en Liefde 
Dan nog maar een drieslag. Geloof, hoop, liefde. 
Misschien wel de mooiste van allemaal. Hoe past 
die bij de andere? Natuurlijk is ze bekend 
geworden als grondslag van de christelijke 
levenshouding. Maar ze kan natuurlijk niet 
exclusief christelijk gehouden worden. Tenslotte 
zijn het drie mogelijkheden die uiteindelijk voor 
iedereen toegankelijk zijn. Het christelijke eraan is 
misschien vooral de keuze (van Paulus11) om ze 
met zijn drieën samen te nemen. Volgens mij  zijn 
deze drie een antwoord op de vraag: Hoe vind ik 
waarheid, goedheid en schoonheid? Welke 
houding neem ik aan ten aanzien van God, Mens 
en Wereld om die waarheid, goedheid en 
schoonheid te vinden? Het antwoord is: je vindt 
de waarheid door erin te geloven, je vindt God 
door in Hem te geloven (en voorts lief te hebben, 
op hem/haar te hopen). Hoe vind ik het goede 
voor mijzelf en anderen? Het antwoord: door je 
naaste als (of beter nog: en) jezelf lief te hebben 
(en in jezelf en anderen te geloven, te hopen). Hoe 
kan ik iets van schoonheid in de van lelijkheid 
doortrokken wereld vinden? Het antwoord: door 
de hoop nooit op te geven (en in de wereld te 
geloven, hem lief te hebben). De wereld laat zich 
veranderen door de hoopvolle mensen, niet door 
cynici die zich op het veilige terrein van het eigen 

                                                      
11 1 Corinthiërs 13:13 



 

50 

ongenoegen terugtrekken. Geloof, hoop en liefde, 
deze drie duiden op de houding die elk mens kan 
aannemen, de houding die hij of zij kan leren in te 
nemen, wil hij iets begrijpen van de hem 
omringende werkelijkheid.  
 
2.7 Antiwaarden: middelen als doel. 
Hierbij ook een korte paragraaf over het tegendeel 
van wat zojuist gezegd is. Het is mogelijk een 
schema te maken van exact tegenovergestelde 
waarden, doelen en houdingen die 
vanzelfsprekend niet nastrevenswaardig zijn. 
Eigenlijk zijn het ook niet zozeer tegenstellingen, 
als wel ontsporingen, verkeerd geplaatste 
oriëntatiepunten of juist een gebrek aan werkelijke 
oriëntatie. Antiwaarden, zogezegd. Enkele komen 
hier aan bod. Allereerst de drieslag die tegenover 
de als laatste genoemde drieslag  geloof, hoop en 
liefde staat. Dit is mijns inziens de drieslag angst, 
fatalisme en haat. Waar er geen geloof is, is er 
angst, waar geen hoop is, is fatalisme, waar er geen 
liefde is, is haat. Deze drie antiwaarden zijn geen 
zelfstandige kwaliteiten, geen actieve positieve, 
mogelijke houdingen. Ze zijn uitingen van het 
gebrek aan respectievelijk geloof, hoop en liefde. 
Verder zijn er de maatschappelijk gezien 
hooggewaardeerde maar niettemin gebrekkige en 
in potentie gevaarlijke doelen van macht, geld en 
seks. Elk op zichzelf gezien zijn ze in het geheel 
niet inherent verkeerd. Dat worden ze pas op het 
moment dat ze in plaats komen van de wérkelijke 
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doelen van een mens: respectievelijk het ware, het 
goede en het schone. Binnen de maatschappij 
zoals die meestal werkt telt niet datgene wat waar is 
maar diegene die macht heeft. Deze personen met 
macht, die macht tot doel hebben verheven, 
werken noodzakelijkerwijs met antiwaarden als 
leugens, bedrog, samenzwering en manipulatie. Zo 
komt geld op de plaats van het goede. Hier geldt 
een vergelijkbare redenering als bij macht. Geld, 
en niet datgene wat goed is voor iedereen, stuurt 
de koers van de wereld aan. Als iemand er 
uitsluitend op gericht is financieel voordeel te 
behalen is het voor deze persoon geen enkel 
probleem om daarvoor desnoods een oorlog te 
starten of mensen te vermoorden. Dergelijke 
mensen zijn momenteel in ruime mate 
vertegenwoordigd in de hoge echelons van 
bedrijven en overheden. Ook een cultuur die een 
maximum aan seks als ultiem nastrevenswaardig 
doel propageert, verliest in de loop daarvan het 
zich op wat schoonheid (ook van seks zelf) kan 
zijn. Alle drie macht, geld en seks, hebben deel aan 
het ware en zijn moreel en esthetisch neutraal. Het 
enige probleem hier is dat ze regelmatig tot doel 
van het menselijk leven worden verklaard (in de 
plaats van het ware, goede en het schone), terwijl 
ze eerder thuishoren in het domein van de 
‘middelen’. Geld, seks en macht zijn middelen om 
een waar, goed en schoon leven vorm te geven. 
En steeds wanneer een middel tot doel verheven 
wordt, verwordt het tot een verslaving. De 



 

52 

mensen die geld, macht en/of seks tot ultiem doel 
hebben verkozen, zullen ontdekken dat dit nooit 
de bevrediging kan geven die zij ervan 
verwachten. Wanneer hebben de aandeelhouders 
van grote corporations genoeg geld? Wanneer 
heeft Amerika of welk ander imperium dan ook 
ooit genoeg macht? Wanneer heeft iemand die zijn 
zinnen daarop heeft gezet ooit genoeg seks? Het 
antwoord is: nooit. Dit geheel in tegendeel van de 
gerichtheid op het goede, ware en schone. Deze 
geven wel degelijk een duurzame rust 
(‘bevrediging’) aan de mens die zich hierop richt. 
Nog één drieslag valt me op. Ook de drieslag, 
lichaam, geest en ziel kent zijn parallellen in de 
’gewone wereld’ die uiting zijn van een beperkt en 
beperkend begrip van wie wij zijn als mens. Zo 
wordt het lichaam uitsluitend opgevat in zijn 
biologische eenheid van ‘vlees en bloed’, wordt er 
over de geest gesproken als over ‘de hersenen’ en 
is het domein van de ziel verkleind tot die van ’de 
gevoelens‘. Wat hier gebeurt is vooral het 
verschijnsel van de biologisering en 
psychologisering van het menselijk wezen: zelfs de 
geest en de ziel kunnen alleen in biologische of 
psychologische termen begrepen en geuit worden. 
Volgens mij is dat een grove reductie van wie de 
mens ten diepste is. De mens is ten volle lichaam 
(met, jawel, hersenen en gevoelens) en 
tegelijkertijd ten volle geest en ziel, zonder dat de 
één het primaat kan krijgen over het ander (ziel 
over lichaam, lichaam over geest, etc.) 
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Hoofdstuk 3. De kunst 
 
Het is weliswaar geen fraaie zin maar tot een 
volgende definitie van kunst kan de bovenstaande 
beschouwing leiden: kunst vindt plaats op het 
moment waarop de wereld zichzelf (kortstondig) 
als schoonheid toont aan de hoopvolle mens die 
zich een plaats wil bepalen in een primair 
betekenisloze werkelijkheid. 
Anders gezegd is kunst één van de drie manieren 
die de mens in staat stelt zich te verhouden tot de 
in beginsel onheldere en wezenlijk onbepaalde, 
wereld waarin hij/zij leeft (en zijdelings, maar niet 
primair ook tot de mens, tot God). In deze 
verhoudingswijze laat de mens zich primair leiden 
door de wil, en op secundair niveau ook door het 
denken en het gevoel. Hieronder beschrijf ik 
enkele relaties die kunst als zodanig heeft met 
andere verschijnselen die voor haar relevant zijn, 
namelijk de (vrije) wil, waarheid en wetenschap  
 
3.1 Kunst en de wil 
3.1.1 De wil als actief vermogen 
De wil vergt een aparte reflectie. De wil is in 
onderscheid met het denken en het voelen, de 
andere fundamentele menselijke kenvermogens, 
actief ingesteld. Waar het voelen meer het karakter 
heeft van het (passief) overkomen en het denken 
een in zichzelf gerichte activiteit is, is de wil direct 
gericht vanuit een mens naar iets dat buiten 
hem/haarzelf ligt. Het gaat de kunstenaar niet om 
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het afstand houden, observeren en beschrijven, 
wat voor een wetenschapper van belang is, niet 
om het beamen in het gevoel zoals een gelovige 
doet, maar om het actief in contact treden met de 
tastbare wereld. Iets in de werkelijkheid realiseren, 
tot stand brengen, veranderen.  De wil gaat op 
zoek, de wil doet de mens uit zichzelf treden, gaat 
contact aan. De wil, wil iets. Vandaar dat de wil, 
meer dan het denken en voelen als kenvermogen 
bij de kunst hoort. De wil is creatief, zij brengt 
voort, dwingt de materie in een vorm, kan het ene 
ding zien als een ander ding en het ene ding maken 
tot een ander ding. Door de wil zijn wij in staat om 
in de meest concrete contact te treden met de 
dingen: verf, hout, steen, plastic. De wil kan deze 
omvormen tot iets wat niet meer alleen hout, 
steen, verf is, maar ook nog iets anders: iets 
nieuws dat er nog niet eerder was, iets met 
betekenis. Tijdens het maken laat het materiaal 
zich beter kennen. Het biedt ook weerstand, heeft 
een eigen wil en een eigen richting die de 
kunstenaar kan gebruiken of juist tegenhouden. In 
het eindproduct laat het materiaal, laten de dingen 
zien waartoe ze in staat zijn, wat ze aan 
mogelijkheden en betekenissen herbergen. Op 
deze manier leren de kunstenaar en de 
toeschouwer de wereld beter te begrijpen en zijn 
zij beter in staat om hun plaats te bepalen in de in 
beginsel onbegrijpelijke werkelijkheid.  
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3.1.2 de vrije wil 
Kunst als uiting van de wil biedt mij de 
gelegenheid om hier meteen het altijd verwarrende 
maar zeer relevante begrip van de ‘vrije wil’ aan te 
kaarten. Door de geschiedenis heen heeft 
voortdurend deze discussie gespeeld. Altijd zijn er 
aanhangers te vinden van een volstrekt 
gedetermineerd bestaan, of dat nu door God 
(Calvijn) de genen (Dawkins) of de hersenen 
(Swaab) wordt bepaald. Tegelijkertijd zijn er 
anderzijds ook altijd aanhangers van de ’vrije wil’ 
te vinden. Zelf sta ik volledig op dat laatste 
standpunt, daarbij tegelijkertijd opmerkend dat het 
hier mijns inziens uiteindelijk over een 
schijntegenstelling gaat.  
In de eerste plaats denk ik dat de vraag van de 
vrije wil uiteindelijk ten diepste een morele vraag 
betreft. Het is de vraag: ‘in hoeverre zijn wij als 
mens verantwoordelijk voor onze eigen daden?’ 
Het is dus geen ‘wetenschappelijke’ vraag 
aangezien ‘de wetenschap’ volgens haar eigen 
regels zich helemaal niet kan uitspreken over 
moraal en ethiek. Ethiek speelt zich af buiten de 
grenzen van de ‘objectieve’ wetenschap. Elke 
wetenschappelijke benadering van de vraag naar 
de vrije wil (compleet met hersenscans en de 
onzinnige cliché-interpretatie van de vrije wil als 
‘de vrije keuze voor een bepaald merk in de 
supermarkt’) komt mij daarom enigszins 
lachwekkend voor. ‘Wil’, ‘vrijheid’ en 
‘verantwoordelijkheid’ zijn geen termen die de 



 

56 

wetenschap zelfstandig, zonder hulp van de 
filosofie kan benaderen. 
Iemand die de vrije wil aanneemt, gelooft dat de 
mens verantwoordelijk is voor zijn daden.  
Iemand die de vrije wil ontkent, vindt van niet. 
Determinisme gaat ervan uit dat er geen vrije wil, 
geen werkelijke keuze bestaat voor mensen. Het 
leven loopt zoals het loopt en daar is niets aan te 
veranderen. Als onze genen, onze hersenen of 
God in al hun mysterie besloten hebben dat wij 
zus of zo zijn en doen, dan kunnen we er ook 
helemaal niets aan doen dat we als mensen 
‘zondigen’, overtredingen en fouten maken, 
kwetsen en beschadigen. Aangezien de vraag naar 
de vrije wil echter zojuist vooral als morele en niet 
als wetenschappelijke vraag benaderd kan worden, 
kan de deterministische optie (“de mens heeft 
geen vrije wil”) vrij eenvoudig afgewezen worden. 
De deterministische manier van redeneren is 
namelijk het gevolg van de verkeerde aanname dat 
de moraal voorvloeit uit een of andere feitelijke 
toestand (‘God’, ‘natuur’, ‘DNA’ o.i.d.) van zaken. 
Dit is echter per definitie onmogelijk. Uit is volgt 
nooit een ought12. Je kunt nooit zeggen dat iets 
goed of fout is op grond van de verwijzing naar 
een bepaalde feitelijkheid. Moraal heeft haar eigen 
toegang tot de waarheid (in de vorm van 

                                                      
12 David Hume 1711-1776: A Treatise of Human Nature, 1739 
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‘goedheid’) die volstrekt losstaat van elke feitelijke 
stand van zaken. 
In de tweede plaats denk ik dat beide uitspraken: 
‘heel mijn leven is voorbepaald’ of ‘heel mijn leven 
is een open mogelijkheid waarin ik vrij kan kiezen’ 
correct zijn voor diegene die ze aanneemt. De 
eigenschap van moreel geladen uitspraken zoals 
deze is nogmaals dat ze geen beschrijving zijn van 
feiten, maar een richting geven in het leven. Beide 
uitspraken zijn geen constateringen van feiten, 
maar moreel sturende boodschappen. Iemand die 
leeft naar de opvatting dat alles is voorbepaald, zal 
nooit zelf keuzes maken of gelegenheden 
aangrijpen om zijn of haar werkelijkheid te 
veranderen.  De omstandigheden zijn voor hem of 
haar dwingend en hij geeft zich daaraan over. Zijn 
werkelijkheid zal voordurend zijn of haar aanname 
bevestigen ‘dat alles is voorbepaald en dat je geen 
keus hebt’. Ook diegene die daarentegen uitgaat 
van het idee van een vrije wil, heeft het bij het 
juiste eind. Hij of zij zal zien dat de werkelijkheid 
niet vastligt maar steeds verandert, dat ook hij of 
zij zelf steeds verandert en dat hij of zij daar zelf 
invloed op heeft. Hij of zij kiest wat hem bevalt en 
bepaalt waar hij uit wil komen en vindt dan steeds 
de weg om daar te komen. Hij of zij ziet zichzelf 
als iemand die zelf aan het stuur van zijn leven zit 
en steeds zelf bepaalt welke richting hij of zij 
inslaat. Dit leidt tot andere keuzes en daardoor tot 
een ander leven dan die persoon die denkt dat niet 
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hij of zij zelf maar de omstandigheden hem of 
haar aansturen.  
In de derde plaats de vraag: welke van beide 
personen heeft gelijk? Aangezien het een morele 
vraagstelling betreft is het geen kwestie van het 
analyseren van feiten aan de hand waarvan een 
antwoord op deze vraag gegeven kan worden. Het 
antwoord op de vraag naar de vrije wil is 
daarentegen op zichzelf reeds een vrije keuze. En 
die keuze kan alleen maar uitgaan naar de vrije wil 
zelf. Het is veel beter en gezonder om een vrije wil 
aan te nemen, te omhelzen en te ontwikkelen want 
alleen dan is de weg vrij voor zelfontplooiing een 
gelukkig leven waarin gekozen kan worden voor 
het goede, desnoods tegen alle omstandigheden in. 
Maar dan in de vierde plaats en tot slot het hele 
bijzondere en paradoxale. Wat diegene merkt die 
de weg van de vrije wil gekozen heeft, is dat er 
steeds maar één weg is om te volgen. Iemand die 
zichzelf aan het stuur van het leven zet die 
ontdekt namelijk pas echt zichzelf, met zijn 
behoeften, beperkingen, dromen en kwaliteiten. Al 
deze eigenschappen van het zelf moeten recht 
gedaan worden, welke de omstandigheden ook 
zijn. Trouw zijn aan jezelf en zelf de beslissingen 
nemen in plaats van de regie aan anderen of aan 
de culturele, economische, religieuze, politieke of 
familieomstandigheden te geven, leidt er toe dat er 
een duidelijke, noodzakelijke weg zichtbaar wordt 
die begaan moet worden. Deze volstrekt vrije wil, 
leidt dus tot een gebondenheid aan het zelf en de 
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realisatie van datgene wat het zelf tot zijn recht 
laat komen. Is dit dan niet juist een gebrek aan 
vrije keuze? Lijkt dat niet wat erg sterk op 
determinisme? Inderdaad maar het is het 
tegenovergestelde. Het is bij het begin van ons 
leven namelijk helemaal niet duidelijk dat wij wel 
onszelf gaan worden. Wij kunnen ons laten 
misleiden en de weg van anderen kiezen. De weg 
van de massa, van de familie, van de politieke 
macht. Deze andere wegen kunnen weliswaar af 
en toe samenvallen maar dat zal zeer regelmatig 
niet het geval zijn. Op de momenten dat het ‘zelf’ 
dat van ons vraagt, zullen wij, als volstrekt vrije 
mensen wel eens een weg in moeten slaan die 
ingaat tegen alles wat je ooit van anderen hebt 
gehoord, alles wat je op school hebt geleerd en 
alles wat de media je wijsmaken. Dan moet de eigen 
weg gekozen worden. Dat is de paradox die 
volgens mij besloten ligt in de vraag naar de ‘vrije 
wil’. Ja, er is een vrije wil en natuurlijk zijn mensen 
zelf verantwoordelijk voor hun daden. Maar deze 
vrije wil is gebonden aan wat het ‘zelf’ van je 
verlangt om tot zijn recht te komen. De enige weg 
naar vrijheid leidt via trouw (en dus een zekere 
mate van gebondenheid) aan jezelf. Volgens mij is 
de mens bij elke morele keuze aan iets of iemand 
‘loyaal’ en ‘gehoorzaam’ en dus ‘gebonden’ (aan 
ouders, de Staat, de vriendenkring). Om een vrije 
keuze te kunnen maken is het van belang enkel en 
alleen gehoorzaam te zijn aan jezelf. Het ‘zelf’ is 
niet gebonden aan de toevallige omstandigheden 
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en is dus vrij om te kiezen. Wel heeft ieder ‘zelf’ 
een eigen richting, een eigen noodzakelijkheid, een 
eigen vervulling. Deze ‘bepaalt’ (dus: 
‘determineert’) op haar beurt wat er in die vrijheid 
gekozen moet worden. Deze keuze kan zeer 
moeilijk zijn als de gehele omgeving het 
tegengestelde van het zelf verlangt. Misschien kan 
zelfs gezegd worden dat dit soort keuzes bijna 
nooit gemaakt worden omdat de risico’s van 
uitsluiting door de omgeving te groot worden 
geacht. Niettemin zijn dat de vrije keuzes die een 
mens kan en moet maken. De meest vrije wil kiest 
heel precies alleen datgene wat hij noodzakelijkerwijs 
van zichzelf moet doen.  
 
3.3 Kunst en waarheid  
3.3.1 Schoonheid als waarheid/goedheid van de wereld 
Kunst, in de vorm van kunstwerken, biedt toegang 
tot de werkelijkheid. Idealiter legt een kunstwerk 
iets van de wereld bloot. Primair richt kunst zich 
op de wereld en in de tweede plaats tegelijkertijd 
op de mens en op God. Het werpt licht op het 
onzegbare, de afgrond van de wereld die ons 
omringt. In de onbepaalde leegte, het 'niets', de 
chaos die ons tegelijkertijd fascineert en angst 
inboezemt, maakt de kunstenaar iets dat hij 
herkent. Hij maakt iets dat hij beter herkent dan 
alle schijnbaar vertrouwde zaken die hem 
omringen, maar die in werkelijkheid steeds 
gesloten blijven. De kunstwerken die in staat zijn 
de wereld te tonen zoals die is, hebben deel aan 
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schoonheid. Je kunt evengoed zeggen: ze zijn waar 
of ze zijn goed. De naam voor ‘waar’ in de kunst is 
alleen niet ‘waar’ maar ‘mooi’ of ‘schoon’.  De 
waarheid van de wereld, waarop de kunst zich 
primair richt, is de schoonheid. Wanneer de 
wereld zich op zekere momenten toont zoals zij 
ten diepste is, toont zij zich als het schone.13  
 
3.3.2 Heidegger en de kunst als waarheidvinding 
Ook Heidegger verbindt kunst heel direct met 
waarheid zonder daarbij overigens het verband te 
leggen met schoonheid en goedheid. ‘Waarheid’ is 
bij Heidegger het moment waarop iets (ineens) 
duidelijk wordt. Hij leidt deze manier van denken 
af uit het Griekse woord voor waarheid: aletheia 
dat letterlijk ‘onbedektheid’ betekent. Ook dit 
beeld gaat uit van een (nog) onbepaalde wereld 
van duizenden dingen die we zien maar niet 
begrijpen, waarin alle dingen bedekt zijn. 
Waarheid, (en ik zou dus willen aanvoegen: ook 
goedheid en schoonheid) gebeurt wanneer de 
dingen oplichten, onbedekt worden, ontdekt 
worden zoals ze zijn. De kunst is een manier om 
de waarheid (= mijns inziens schoonheid) van de 

                                                      
13 De adequate weergave van iets in de wereld maakt in de 
eerste plaats het kunstwerk tot iets ‘moois’ of ‘goeds’ of ‘waars’. 
Tegelijkertijd biedt dit kunstwerk de wereld de kans en de 
ruimte om zichzelf te laten zien als iets moois, goeds en 
waars. Iets wat de wereld zou kunnen zijn en ook ten diepste 
altijd is: een paradijs. 
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wereld bloot te leggen.14 Volgens mij weet 
Heideggers manier van kijken heel veel 
banaliteiten over kunst te vermijden en oude 
schijnbare tegenstellingen (‘meest individuele 
expressie’ versus universele beeldtaal; schoonheid 
versus lelijkheid in kunst; echtheid versus schijn;  
l’art pour l’art versus kunst voor een bepaald 
verheven doel,  etc. etc.) te boven te komen.  
 
3.3.3 Waarheid als leugen en leugen als waarheid 
Het spreken over de waarheid, het uitspreken van 
waarheden is een poging deze vast te leggen, tegen 
te houden, te verankeren. En dat is bij zaken als 
waarheid, goedheid en schoonheid eenvoudigweg 
onmogelijk, zoals hierboven al is besproken. Het 
voortdurend willen uitspreken van dezelfde 
waarheid leidt tot het uitspreken van leugens. De 
tweede of de derde keer dat je in dezelfde 
woorden probeert uiting te geven aan iets waarvan 
je de waarheid uit ervaring hebt kunt bevestigen, 
ontbreekt het noodzakelijke gevoel van 
overtuiging dat de uitspraak eerlijk en waar maakt. 
De kern van de uitspraak is vervlogen en moet 
weer opnieuw in alle openheid en verwachting 
gevonden en gegeven worden.  Andersom kan het 
overigens ook werken: het aldoor herhalen van de 

                                                      
14 Maar dat is dan niet alleen voorbehouden aan de kunst. 
Zo’n waarheidsgebeuren kan zich op allerlei momenten 
voordoen. 
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dezelfde leugen creëert in zekere mate een 
waarheid omdat mensen de leugen als waarheid 
zullen aannemen, ernaar handelen en de leugen 
waar zullen maken. Dit is de manier waarop 
propaganda werkt, de manier waarop specifieke 
bevolkingsgroepen tot zondebok gemaakt kunnen 
worden als excuus voor het andermans falen. Hoe 
langer Geert Wilders blijft herhalen dat Islam de 
vijand is, hoe meer moslims in Nederland zich 
zullen gedragen als ‘anders’, als vijandig en hoe 
meer niet-moslims in Nederland bang zullen 
worden voor moslims en hen actief zullen willen 
bestrijden. Met mogelijk zeer desastreuze 
gevolgen.  
 
3.3.4 Waarheid en wetenschap 
Waarheid is volgens mij, zoals hierboven al 
besproken is, niet primair het domein van de 
wetenschap of filosofie. Weliswaar kun je spreken 
over zoiets als een ‘wetenschappelijke waarheid’ 
maar die heeft weinig van doen met de waarheid 
waarover het hier gaat. De waarheid die door de 
wetenschap gegenereerd wordt is meer een vorm 
van ‘juistheid’, namelijk die van controleerbare, 
(maar contingente) feiten, van data, van informatie 
en van ‘kennis’. De wetenschappelijke kennis 
krijgt pas betekenis in het kader van specifieke, 
voorbepaalde, a priori aannames en waarheden 
(‘paradigma’s’) die op zichzelf niet 
wetenschappelijk te onderzoeken zijn. 
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Ondanks de inherente onmogelijkheid voor de 
wetenschap om zinnige uitspraken over ‘waarheid’ 
te doen, zijn er toch veel voorbeelden van 
wetenschappers die de principieel agnostische 
wetenschappelijke methode gebruiken als een 
soort van wetenschappelijke leer.  Op grond van 
bepaalde wetenschappelijke uitkomsten doen zij 
fundamentele beweringen over het bestaan of de 
betekenis van God, mens en wereld. Een 
dergelijke opvatting uit zich doorgaans in een 
vorm van (niet zelden agressief) nihilistisch, 
technisch, evolutionistisch biologisme. Wanneer 
de methode een leer wordt, betekent dat ook het 
einde van de schijnbare neutraliteit van de 
wetenschap omdat het alle andere wél zingevende 
systemen ontkent en ondermijnt. Bovendien toont 
het meeste wetenschappelijke onderzoek van dit 
moment nog een ander gebrek. Het genereren van 
haar kennis staat namelijk grotendeels in het teken 
van het maatschappelijke (lees: commerciële) nut. 
Wetenschappelijke kennis is vooral bedoeld om te 
gebruiken, om de wereld zoals die is te veranderen, 
te manipuleren en naar de hand te zetten van de 
heersende machten. Het nut van 
wetenschappelijke kennis moet meer gezien 
worden in de technologische ontwikkeling die 
erdoor gegenereerd wordt, de bijdragen die het 
levert aan een comfortabeler leven met minder 
ziektes en meer mogelijkheden (voor diegenen die 
het kunnen betalen). Als zodanig is zij 
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fundamenteel verschillend aan datgene wat ik zou 
willen aanduiden als ‘waarheid’. 
 
Deze laatste waarheid beschrijft niet alleen de 
werkelijkheid maar gaat ook de interactie met de 
werkelijkheid aan, die de werkelijkheid ook kan 
ontkennen of bestrijden als dat moet. In een (oud) 
interview hoorde ik het laatst iemand zó zeggen: 
“voor de waarheid “2+2=4”,  zou nooit iemand 
willen sterven, voor waarheden zoals God, geloof, 
hoop, liefde, rechtvaardigheid daarentegen wel. 
Terwijl de éérste waarheid absoluut zeker is en de 
tweede helemaal niet”. Over de verhouding tussen 
wetenschap en geloof heeft Wittgenstein wel eens 
zoiets gezegd als: de wetenschap geeft heel veel 
bewijzen maar deze laten niets zien, het geloof laat 
heel veel zien, maar niets daarvan kan bewezen 
worden. Voor ‘geloof’ kan hier wat mij betreft ook 
‘waarheid’ gelezen worden.  
Om deze waarheid gaat het hier. Het is daarbij 
helemaal niet nodig om zich krampachtig tegen 
‘de wetenschap’ te verzetten. Integendeel. Zij 
biedt reële, nuttige kennis. De waarheid waar het 
hier om gaat is uiteindelijk nooit te vatten in een 
formule maar, ik zeg het nog eens, veel beter te 
vatten in termen als ervaring, gevoel, intuïtie, een 
opgenomen worden, een deel uitmaken van, etc.  
 
3.4 Kunst en wetenschap 
De wetenschappelijke, inherent lege methode van de 
wetenschap heeft zoals gezegd de neiging zichzelf 
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op te blazen tot een (veelal) nihilistische leer en een 
waarheid op zichzelf, die zij niet is. Niet alleen 
ondermijnt zij daarmee de plaats in het leven waar 
religie en spiritualiteit van betekenis kunnen zijn, 
maar ook waar de kunst een rol te spelen heeft.  
Kunst en wetenschap zijn twee fundamenteel 
verschillende terreinen. Weliswaar richten ze zich 
op dezelfde werkelijkheid, maar de kunst biedt een 
heel andersoortige toegang tot de werkelijkheid 
dan de wetenschap. Bij alle uitkomsten van 
wetenschappelijk onderzoek is het van belang te 
beseffen dat het om menselijke waarnemingen 
gaat waarin de waarnemer zelf een actieve, 
construerende rol speelt. Alle waarheden, ook 
wetenschappelijke ontdekkingen, zijn uiteindelijk 
menselijke constructies. Dit uitgangspunt 
relativeert de rol van de wetenschap ten opzichte 
van die van de kunst. De kunst heeft namelijk zijn 
eigen even belangrijke en onafhankelijke waarde 
naast het domein van de wetenschap.  Kunst biedt 
een heel andere blik op die werkelijkheid -en 
maakt daarbij soms ook gebruik van 
wetenschappelijke kennis. Kunst gebruikt 
wetenschappelijke kennis echter niet om de 
werkelijkheid te manipuleren en in te zetten voor 
allerlei nuttige en winstgevende doeleinden maar 
laat vooral de schoonheid van de dingen zien. Dit 
sluit niet uit dat zij ook het kwaad kan laten zien, 
zij het in een volmaakte, als schoon te ervaren 
vorm. 
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Tot slot 
Kunst is één van de meest basale 
verhoudingswijzen die de mens tot zijn 
beschikking heeft. Wij leven in een onbekende, 
inderdaad raadselachtige wereld en wij zoeken 
daarom manieren om ons tot en in die wereld te 
kunnen verhouden. Mensen zelf hebben geen 
vaste aanleg of instinct dat steeds identiek 
omschrijft hoe zij zich dienen te gedragen. Wij zijn 
ten diepste onbepaald, een open mogelijkheid. Elk 
van de drie hierboven onderscheiden domeinen 
van kunst, religie/spiritualiteit en 
wetenschap/filosofie kent een eigen manier van 
zich verhouden tot de wereld. In vergelijking met 
de (huidige, niet fenomenologische) wetenschap 
stelt de kunst zich op een andere manier op ten 
aanzien van de wereld. Waar de wetenschap de 
wereld naar zijn hand zet, doorgrondt om haar 
uiteindelijk te manipuleren en te gebruiken, stelt 
kunst zich open voor het onkenbare, 
ondoorgrondelijke van de wereld. Niet om het 
daarna bloot te leggen en onder te brengen in 
voorbepaalde kaders, die uiteindelijk reductief en 
destructief zijn. Niet om die de wereld te laten 
verdwijnen in een model,een formule, een 
constructie, zoals in wetenschap gebeurt. Maar om 
steeds opnieuw de waarheid ervan bloot te leggen, 
het moment te zoeken van harmonie tussen mens 
en wereld. Daarbij doet het recht aan hoe de 
wereld, hoe de mens of hoe God ‘werkelijk’ is.  
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De band tussen mens en wereld is er één die 
steeds opnieuw gezocht moet worden. Dit kan 
niet alleen vanuit de kaders die wijzelf bedenken 
maar gebeurt juist in die momenten waarin wij 
onszelf kunnen loslaten en open kunnen stellen 
voor het andere, datgene dat de wereld óns te 
zeggen, te brengen heeft. Steeds groeit deze 
verhouding tot de wereld (tot God, tot onszelf) 
dicht. Steeds verliezen wij het contact en verdwijnt 
de wereld uit zicht, waarmee ook wijzelf als mens 
verdwijnen, onszelf verliezen. Daarom is kunst 
(&religie & kennis) noodzakelijk, om de weg naar 
de wereld (en daarmee tot God, tot onszelf) open 
te houden, te vernieuwen en op te bloeien. 
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Slotopmerking bij het eerste deel: 
drievoudigheid in plaats van dualiteit 
 
In dit hoofdstuk is een kunsttheorie uiteengezet in 
het kader van een theorie over de aard en 
structuur van de werkelijkheid waarin de mens 
zich bevindt. Het beoogt een plaatsbepaling te zijn 
van de kunst in het leven van de mens, in relatie 
tot andere aspecten van het leven die voor hem 
van wezenlijk belang zijn. Zo is kunst 
geformuleerd als het moment waarop de wereld 
zich toont zoals zij is aan de mens die hoopvol 
naar haar op zoek gaat en door zijn wil met haar in 
een creatief contact treedt. Hierdoor leert de mens 
tegelijkertijd zichzelf kennen.  De mens is in deze 
opvatting één van drie polen die samen de 
werkelijkheid vormen waarbinnen zich het leven 
afspeelt. Het grote voordeel van een dergelijke 
benadering is dat zij niet onnodig reductief is en 
niet dogmatisch. Elk onderdeel van het leven kan 
er moeiteloos een plaats in vinden. Nooit kan één 
onderdeel van het leven het primaat krijgen over 
het andere. Religie staat niet tegenover 
wetenschap en wetenschap staat niet tegenover 
kunst. Er bestaat geen kunstmatige oppositie, geen 
polariteit waarin één van beide ‘tegengestelden’ het 
onderspit zou moeten delven. Dit is een manier 
van denken die de mens op veel fronten zou 
kunnen helpen om overbodige discussies en 
misverstanden te vermijden. Te vaak zijn mensen 
geneigd te denken in tegenstellingen, in óf…óf, 
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terwijl dat nergens voor nodig is. De werkelijkheid 
is rijk, omvangrijker dan mensen zich kunnen 
bedenken. Er hoeft geen keuze gemaakt te worden 
om de ene waarheid tegenover de andere te zetten. 
Het lijkt erop alsof de Hegeliaanse ideeën over de 
dialectische aard van de werkelijkheid zich al te 
sterk hebben gevestigd in de manieren van denken 
en spreken van mensen. Uiteindelijk gaat het bij 
Hegel natuurlijk ook steeds om drie standpunten: 
these, antithese en synthese. Maar deze zijn 
volgens hem voortdurend met elkaar in conflict en 
het resultaat van een conflict. Volgens mij is dit 
conflict meestal niet nodig. Tegengestelde theses 
kunnen naast elkaar bestaan omdat ze ten diepste 
meestal geen tegengestelde zijn maar door 
misverstanden of kwade wil met elkaar in conflict 
gebracht worden. En meestal is een ‘derde positie’ 
(een ‘synthese’)  al voorhanden op het moment 
dat een conflict begint. In werkelijkheid komt het 
derde perspectief door het conflict meestal niet 
naderbij maar wordt juist over het hoofd gezien en 
uitgesteld. Dit is te zien aan de wijze waarop er 
bijvoorbeeld politiek, wetenschappelijk of zelfs 
religieus debat gevoerd wordt. Hierin richten 
vertegenwoordigers van specifieke ideeën zich 
lijnrecht tegen elkaar, terwijl het eigenlijke doel: 
harmonie in de samenleving, juistheid, waarheid - 
bedolven wordt onder de ambities van de sprekers 
om hun eigen afzonderlijke gelijk te halen. Het 
idee dat het ene idee zich steeds dient te keren 
tegen het andere idee waarna er een synthese van 
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ideeën ontstaat die zich vervolgens weer tegen een 
ander idee keert, lijkt me uiteindelijk niet correct 
en niet wenselijk. Het stimuleert en creëert 
conflicten waarin lang niet altijd het beste idee 
wint. Integendeel. Het meeste geweld, het meeste 
geld wint vaak, maar niet het beste idee. Heel veel 
conflict en strijd is onnodig en kan bij voorbaat 
vermeden wanneer mensen zichzelf in staat te 
stellen verschillende ideeën naast elkaar te laten 
bestaan. “Laat duizend bloemen bloeien“. 
Niemand heeft de waarheid, goedheid of 
schoonheid ooit in pacht. Mensen blijven steeds 
op weg naar deze drie doelen en elk mens heeft in 
gelijke mate uitzicht op en toegang tot deze 
doelen. Elke culturele, wetenschappelijke, 
spirituele bijdrage die de focus scherp stelt op 
God, Mens of Wereld, is welkom en de moeite 
waard gehoord en gezien te worden. Bestaande 
dualiteiten zijn bijna altijd onzuiver en specifiek 
gecreëerd om mensen te misleiden en werkelijke 
tegenstellingen te verdoezelen. Er is geen oorlog 
tussen de Islam en het Westen. Hoe vaak bepaalde 
politici dat ook zullen zeggen. Moslims en 
Christenen zijn elkaar broeders en hebben geen 
enkele reden elkaar te haten. Er is geen kwalitatief 
verschil tussen ‘links’ en ‘rechts’, blank en zwart, 
man of vrouw, Burger King en Mc Donalds, Pepsi 
en Coca Cola, Knorr en Unox, kapitalisme en 
communisme, Apple en Microsoft, etc, etc, etc.  
Vandaar dit keer ‘trialiteit’ in plaats van dualiteit. 
Het denken in trialiteiten voorkomt niet alleen 
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totalitair denken vanuit één exclusief perspectief 
maar voorkomt ook conflict als gevolg van twee, 
schijnbaar tegengestelde perspectieven. Elke 
schijnbare dualiteit in het leven bestaat reeds bij 
voorbaat uit (minimaal) drie in plaats van twee 
posities. These, antithese en synthese volgen 
elkaar niet op maar bestaan steeds al naast elkaar 
en gelijk aan elkaar. Er is geen conflict nodig om 
de waarde van elk van de drie afzonderlijke polen 
te begrijpen en op waarde te schatten.  
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Deel 2: Politiek, de realiteit 
 
Inleiding 
In het eerste deel lag de nadruk op de vraag: wat is 
kunst? Ik heb geprobeerd de context te schetsen 
waarbinnen deze vraag voor mij relevant is, 
namelijk die van de mens die op zoek is naar 
betekenis in een onheldere en onzekere 
werkelijkheid. Kunst is dan één van de gebieden 
van het leven waarbinnen de mens betekenis en 
zin kan ontdekken, één van de manieren om zich 
te kunnen verhouden tot die in beginsel duistere 
werkelijkheid. In dit tweede deel ligt de nadruk op 
de vragen: wat is politiek? Wat heeft politiek met 
kunst te maken? En: wat is de politieke relevantie 
van kunst? Eerst zal ik daartoe hoofdstuk vier 
wijden aan de vraag waarom de vraag naar de 
politiek eigenlijk opkomt, en hoe de vraag naar de 
politiek begrepen moet worden. Hoofdstuk vijf 
gaat vervolgens verder in op de vraag: wat is 
politiek eigenlijk en welke is de politieke realiteit 
van dit moment die binnen de kunst om een 
antwoord, een reactie vraagt. Hoofdstuk zes 
behandelt de verhouding tussen kunst en politiek 
in de Westerse geschiedenis en stelt de vraag wat 
politieke kunst is en zou moeten zijn. Het laatste 
hoofdstuk is een slotbeschouwing over de 
politieke relevantie van kunst. 
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Hoofdstuk 4. idee (ideaal) en werkelijkheid 
 
Voordat ik in het volgende hoofdstuk nader in ga 
op de vraag naar de politiek, beschrijf ik in dit 
hoofdstuk de relatie tussen idee en werkelijkheid. 
Politiek is onderdeel van de werkelijkheid, de 
realiteit: het speelt zich af op concrete plaatsen en 
momenten, tussen concreet handelende en 
beslissende personen.  De vraag naar kunst en 
politiek heeft dus betrekking op de rol van de 
(min of meer actuele) realiteit in de kunst. Deze 
aanwezigheid van- of betrekking op- de concrete 
realiteit in de kunst is niet vanzelfsprekend. Er is 
voldoende kunst die zich, bewust of onbewust, 
niet wil verhouden tot de concrete realiteit zoals 
die van de politiek. 
 
4.1 Het verschil tussen idee en werkelijkheid 
In het eerste deel heb ik de ideeën neergelegd die 
van belang zijn voor mijn begrip van kunst als 
verhoudingswijze tot de werkelijkheid. Ik heb me 
bij deze bespreking gehouden binnen de grenzen 
van het domein van de ideeën. Ideeën zijn 
constructies van gedachten in de vorm van uit te 
spreken en op te schrijven taal. Gedachten of 
ideeën enerzijds en de concrete werkelijkheid 
anderzijds sluiten niet per definitie op elkaar aan. 
Integendeel, heel vaak zijn ze zelfs strijdig met 
elkaar. Er is een groot verschil tussen de wereld 
van de ideeën en die van de concrete realiteit.  



 

   75 

In het westerse denken bestaat er een 
voortdurende spanning tussen idee en 
werkelijkheid  die zich uit in verschillende 
stromingen als ‘idealisme’ en ‘realisme’. Deze 
spanning gaat vooral over de vraag: welke van 
beide, idee of werkelijkheid heeft het primaat? 
Welke is leidend? Moet het menselijk denken zich 
aanpassen aan de manier waarop de werkelijkheid 
in elkaar zit of moet de mens de werkelijkheid 
zien, begrijpen en desnoods aanpassen aan de 
hand van zijn ideeën (de ‘maakbare samenleving’)? 
Zoals vaak met dergelijke filosofische conflicten, 
hebben beide kanten gelijk. Enerzijds is het van 
zeer groot belang de werkelijkheid te zien en te 
accepteren voor wat zij is, vooral om haar geen 
onnodig geweld aan te doen. Anderzijds is het ook 
zo dat de mens nu eenmaal voortdurend zijn eigen 
leven, cultuur en samenleving inricht volgens 
bepaalde ideeën. Hij past de werkelijkheid aan en 
zet hem naar zijn hand door middel van een idee, 
het ideaal dat hij heeft. Maar wat is nu eigenlijk het 
verschil tussen idee en werkelijkheid? En hoe 
beïnvloedt de één de ander? 
 
4.2 Het gescheiden zijn van idee en 
werkelijkheid 
Er bestaat een bekende anekdote over Hegel die 
goed duidelijk maakt over welke spanning het hier 
gaat. Een student vroeg eens aan Hegel: “uw 
denksysteem is heel interessant en boeiend, maar 
het klopt volgens mij niet met de werkelijkheid” . 
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Hegel zou toen geantwoord hebben: “Um so 
schlimmer für die Wirklichkeit” ofwel: “des te 
erger voor de werkelijkheid”. Met andere 
woorden: dat is dan jammer voor de werkelijkheid. 
Wat dit voorbeeld illustreert is de tegenstelling 
tussen de wereld van denken en die van de 
werkelijkheid. Voor veel filosofen doet de 
concrete werkelijkheid er binnen het eigen denken 
eigenlijk niet toe. Vooral voor continentaal 
Europese denkers is dat het geval. Het denken is 
daar een volstrekt gescheiden domein van het 
domein van de werkelijkheid. De uitkomsten en 
ontwikkelingen van de natuurwetenschap doen er 
voor hen dan ook nauwelijks toe. Dit zijn slechts 
observaties van een toevallige werkelijkheid, 
zonder betekenis voor het denken. Voor hen geldt 
dat het primaat bij het idee ligt: een idee is helder, 
begrijpelijk, te beargumenteren. De werkelijkheid 
daarentegen is willekeurig, veranderlijk, grillig, 
afhankelijk van de persoonlijke ervaring. Ik sluit 
me in beginsel hierbij aan. Echter, wat ik in het 
verloop van dit hoofdstuk graag aantoon is juist 
de relevantie van de studie van de realiteit ten 
opzichte van en in aanvulling bij de studie van de 
ideeën. 
 
4.3 De relatie tussen idee en werkelijkheid 
Idee en werkelijkheid hebben weliswaar 
betrekking op elkaar maar deze betrekking is niet 
eenduidig en vanzelfsprekend. De algemene 
aanname dat een gedachte, uitspraak of idee de 
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werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk zou moeten 
beschrijven om de kwalificatie ‘juist’ te krijgen, is 
mijns inziens niet correct. De relatie tussen idee en 
werkelijkheid is veel complexer. Een idee kan ook 
omschrijven hoe de werkelijkheid zou moeten zijn 
(maar helaas nog niet is). Hoewel het domein van 
de ideeën totaal gescheiden is van dan dat van de 
realiteit, betrekken beide domeinen zich wel 
voortdurend op elkaar. Uit een idee kan een 
werkelijkheid voortkomen, gerealiseerd worden. 
Ook en juist impliciete, onbewuste opvattingen en 
ideeën creëren hun eigen realiteit. Sterker nog: de 
wereld waarin wij leven, van stoelpoot tot 
cultuursubsidie en van reality-soap tot clusterbom, 
is vormgegeven aan de hand van - en als gevolg 
van - zeer oude dan wel recentelijk ontstane 
ideeën.  
Soms hebben ideeën een letterlijke betrekking op 
de werkelijkheid. Maar niet zelden worden ideeën 
en uitspraken ook gebruikt om een tegengestelde 
realiteit te bedekken. Dit blijkt voornamelijk in de 
politiek, bijvoorbeeld in woorden als ‘humanitaire 
operatie’ om een bloedige oorlog mee aan te 
duiden15 of ‘economische stabiliteit’ dat een 
genadeloos kapitalisme verbergt. Ideeën, geuit in 
taal, kunnen de realiteit dus zowel begrijpelijk 
maken als verbergen. De politiek is bij uitstek het 

                                                      
15 Zie recentelijk interventie in Lybië, zie bijv. : ”NAVO klaar 
voor humanitaire operatie Libië” AD : 30-03-2011  
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terrein waar ideeën worden gekapitaliseerd, 
gebruikt en misbruikt en vermengd met 
statistische en historische feiten, om de 
werkelijkheid te verdraaien.  
 
4.4 Het belang van het idee, van idealisme 
Het is zoals gezegd noodzakelijk om ideeën en 
werkelijkheid van elkaar te onderscheiden. Zelf 
geloof ik sterk in de sturende, creatieve kracht van 
ideeën. In zoverre hebben ideeën voor mij het 
primaat boven de werkelijkheid. Het is mogelijk 
om de stelling te onderbouwen dat het zinvoller is 
om zich bezig te houden met theorieën en 
beschouwingen dan met de naakte werkelijkheid 
zelf.  
Kranten en andere media tonen de realiteit van de 
wereld als één grote gecompliceerde brei van 
schokkende feiten en gebeurtenissen, die 
onderling hoegenaamd geen samenhang vertonen. 
Hoe moet men als argeloze krantenlezer in 
godsnaam bomaanslagen in Islamabad, een 
hongersnood in Somalië of een aardbeving in Chili 
plaatsen? Het leven hier in Nederland is al 
complex genoeg. Niet dat dat soort rampen niet 
erg zijn, integendeel. Alleen: wat kan men er als 
krantenlezer van begrijpen? Waarom zou iemand 
al die berichten lezen over oorlogen, honger, 
ellende, als die persoon zijn eigen leven zelfs maar 
nauwelijks begrijpt? Wie legt uit wat de oorzaken 
van armoede en natuurrampen zijn? Wie of wat er 
verantwoordelijk is en waarom? Wie legt uit 



 

   79 

waarom ik dat eigenlijk moet weten en wat ik met 
die kennis moet doen? 
Theorieën en beschouwingen hebben een groter 
en controleerbaarder waarheidskarakter dan deze 
‘realiteit’ van het nieuws. In de wereld van de 
ideeën is alles relatief helder. De gangbare 
opvatting is weliswaar dat filosofieën, religies en 
theorieën uit grote, dikke boeken moeilijk, 
‘abstract’ en onhelder zijn. ‘Feitenkennis’, 
bijvoorbeeld uit het nieuws of uit tijdschriften, 
zou makkelijker en eenduidiger zijn. Maar, volgens 
mij geldt juist het omgekeerde. Bij het nadenken 
en spreken over theorieën en ideeën is er altijd 
sprake van een afgesloten, helder afgebakend 
‘fictief’ terrein waarover je spreekt of nadenkt. Bij 
de confrontatie met tegengestelde ideeën kan 
iemand kiezen welke hij verwerpt en welke hij 
aanneemt of hoe hij beiden combineert of beiden 
verwerpt. Er bestaat in de wereld van de ideeën 
ook geen ‘tijd’ en nauwelijks een echte 
ontwikkeling van radicaal nieuwe, betere 
denkbeelden en gezichtspunten. In dat opzicht is 
de ideeënwereld relatief stabiel. Eeuwig misschien 
wel. Plato en Aristoteles zijn na twee-en-een-half 
millennium nog steeds actueel en relevant, in 
tegenstelling tot de krant van gisteren. Over deze 
ideeën kun je praten, van gedachten wisselen. Ze 
hebben als vanzelf zin en betekenis, een 
waarheidskarakter en een moreel gehalte.  
Ideeën en opvattingen zijn dus in vergelijking met 
beschrijvingen van de werkelijkheid sterker, 
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minder veranderlijk en zingevend. Dit geheel in 
tegenstelling tot berichten van gebeurtenissen, 
nieuwsfeiten en de laatste ontwikkelingen. Je kunt 
er natuurlijk oeverloos over praten maar het 
controleren en eruit kiezen wat het beste is, is 
onmogelijk. Dat iemand op een eiland in 
Noorwegen op een mooie dag in augustus 2011 
meer dan 70 jonge mensen doodschiet is ten 
diepste onbegrijpelijk. Behalve het feit het gebeurd 
is zegt het niets. Het bevestigt nog eens dat 
mensen tot verschrikkelijke dingen in staat zijn. 
Maar wat dan nog? Dat weten we al heel lang. 
Ook andersoortige beschrijvingen van de 
werkelijkheid, zoals die uit de wetenschap, zijn in 
essentie nietszeggend en instabiel, voortdurend 
aan verandering onderhevig. Vergelijk de 
wetenschappelijke opvattingen van nog maar 
honderd of tweehonderd jaar geleden met die van 
nu. Ze zijn zeer sterk veranderd. Dat hoort ook bij 
het bedrijf van de wetenschap. Elke hypothese 
kan een keer ontkracht worden, elk 
onderzoeksresultaat kan in het licht van een nieuw 
paradigma een totaal andere betekenis krijgen.  
 
4.5 De gevaarlijke kant van idealisme 
Graag wil ik hierbij echter juist ook het belang van 
de studie van ‘de concrete realiteit’, als ander 
domein dan dat van ‘het idee’ benadrukken. Het is 
nog niet zo lang geleden dat ik, vanwege een 
redenering als die in de vorige paragraaf, de 
feitelijke werkelijkheid beschouwde als een relatief 
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onbelangrijk deel van het bestaan: De wereld van 
de ideeën is inderdaad veel helderder. Er zijn geen 
vragen die niet theoretisch op te lossen zouden 
zijn. De concrete realiteit daarentegen is echter 
altijd anders, groter, diverser en onverwachter.  
 
Maar, zoals inmiddels onder invloed van het 
postmodernisme (dat zich keert tegen ‘grote 
verhalen’16 en dus tegen de vormende, sturende 
gedachten en ideeën) veel mensen zeggen: ideeën 
kunnen ook gevaarlijk zijn. Hoeveel mensenlevens 
hebben de nationaalsocialistische en 
communistische utopieën niet gekost? In welke 
gigantische crisis heeft het neoliberale kapitalisme 
ons niet gestort? “Ils sont les idees qui tue”, ofwel: 
“het zijn de ideeën die moorden” zei onlangs 
iemand tegen me die het kon weten. Met andere 
woorden: mensen kunnen in moordenaars, in 
beesten veranderen als ze onder invloed geraken 
van de (zowel verkeerde als goedbedoelde) ideeën. 
Ideeën, idealen en ‘grote verhalen’ van 
bijvoorbeeld religies moeten daarom gewantrouwd 
worden. Niet alleen de verkeerde ideeën maar juist 
ook de schijnbaar ‘mooie’ ideeën. 
Het is een oude gedachte. De Zhuang Zi, een oud 
geschrift uit het Taoïsme dat ik hierboven al 
aanhaalde, richt zich sterk tegen de ideeën over 

                                                      
16 Jean-François Lyotard: La condition postmoderne: rapport sur le 
savoir (1979) 
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‘menslievendheid en gerechtigheid’ van het 
confucianisme. Niet alleen de ideeën die expliciet 
kwaad bevorderen zijn volgens dat boek schadelijk 
maar ook alle ideeën (zoals utopieën) die beweren 
het goede te bevorderen. Zij doen - al dan niet 
onbewust - schade aan de samenleving doordat ze 
de mens verleiden om niet meer ‘natuurlijk’ op het 
eigen moreel kompas te vertrouwen maar 
gekunsteld te leven volgens een extern opgelegde 
norm. De Zhuang Zi vertrouwt veel meer op de 
‘dierlijke’, natuurlijke toestand van mensen. De 
oorspronkelijke mens denkt volgens haar helemaal 
niet na over wat goed of kwaad is, heeft geen 
wetten en geboden en al helemaal geen concepten 
van ‘menslievendheid’ of ‘gerechtigheid’. Toch en 
juist dankzij de afwezigheid van externe wetten en 
normen, weet hij (zonder zich daar misschien 
bewust van te zijn), intuïtief precies hoe hij moet 
handelen. Zodra bepaalde idealen worden 
geformuleerd, zoals ‘menslievendheid en 
gerechtigheid’ zal dat niet het effect sorteren dat 
mensen menslievender en rechtvaardiger worden. 
Integendeel, het zal dat vooral het effect hebben 
dat slechte mensen hun slechte daden zullen 
verhullen in termen van ‘menslievendheid en 
gerechtigheid’ (zie de ‘humanitaire interventie’ van 
hierboven).  Hierdoor worden die slechte daden 
minder zichtbaar voor het grote publiek en 
daardoor makkelijker uitvoerbaar. Promoten van 
bepaalde moralistische ideeën leidt dus vooral tot 
hypocrisie. Goed en kwaad worden zo alleen maar 



 

   83 

onhelderder te onderscheiden en te begrijpen voor 
mensen. 
Een denker die sterk op die lijn zit, zonder het 
overigens zelf op die manier te verwoorden, is 
Slavoj Žižek17. Hij valt voortdurend de moraal van 
de ‘liberale’ middenklasse aan, door haar inherente 
hypocrisie bloot te leggen. Zo noemt hij het idee 
‘ontwikkelingshulp’ vernederend en beschadigend. 
In plaats van namelijk enig probleem op te lossen 
staat ontwikkelingshulp juist een duurzame 
oplossing van armoede en onrecht in de weg. Niet 
alleen omdat ontwikkelingshulp niets oplost, vaak 
contraproductief is en een dekmantel is om 
politieke steun van arme landen te ‘kopen’ – dat is 
overigens óók zo. Het gaat Žižek er vooral om, 
dat het hele bestaan van (het ‘idee’) 
ontwikkelingshulp als zodanig, voorkomt dat 
mensen zich gaan afvragen welke onderliggende 
(machts)structuren, die de oorzaak zijn van 
armoede en onrecht, eigenlijk zouden moeten 
veranderen. Iedere kritiek op het huidige 
economisch-politieke bestel kan – onterecht – 
verzacht worden door de gedachte dat “wij toch al 
zoveel aan de arme mensen in Afrika geven”.  
Kortom: het idee ontwikkelingshulp schaaft in de 
perceptie van het Westerse publiek de harde 

                                                      
17 Slavoj Žižek  (1949) is een Sloveens filosoof die 
socialistische politiek denken mengt met het psychoanalytisch 
denken van Jacques Lacan.  
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kantjes van het kapitalisme een beetje af zodat het 
juist kan voortbestaan: met alle ellende van dien. 
In plaats van de armen te helpen, helpt 
ontwikkelingshulp dus juist de rijken om hun 
uitbuiting van de wereld en haar bevolking voort 
te zetten. Tevens draagt de ontwikkelingssector 
voortdurend het beeld uit van Afrikanen die 
honger hebben, arm en onderontwikkeld zijn. Dit 
creëert stereotiepen die racisme in de hand 
werken.  
 
4.6 ‘idealiteit’ en ‘realiteit’ hebben elkaar 
nodig   
Het is gevaarlijk teveel op één van beiden te 
leunen: teveel idealist of teveel realist te zijn. 
Teveel idealisme kan leiden tot totalitaire 
systemen, tot gewelddadig ingrijpen in de realiteit 
of het niet willen zien van de eigen beperkingen. 
Teveel realisme tot passieve, pessimistische 
acceptatie van het kwaad. Mijns inziens moeten 
idealisme en realisme daarom dicht bij elkaar 
blijven. Het juiste idealisme dient tot realisme te 
leiden en het juiste realisme tot idealisme.  
Zeker de politiek dient recht te doen aan de 
werkelijkheid om te voorkomen dat mensen 
geweld wordt aangedaan. Niettemin blijven ideeën 
van belang. Een wereld zonder richtinggevende 
ideeën, zoals het Taoïsme voorstaat, is moeilijk 
voor te stellen in een moderne inrichting van de 
samenleving. Ideeën en idealen zijn inderdaad niet 
zaligmakend en potentieel ook beschadigend, daar 
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moet men altijd alert op zijn. Anderzijds vormen 
ideeën ook in zekere zin het DNA van een 
samenleving. Goede ideeën kunnen een goede 
samenleving bevorderen, gebrekkige ideeën een 
gewelddadige, rechteloze samenleving.  
 
4.7 De plaats van kunst tussen idealiteit en 
realiteit: mogelijkheid? 
Kunst zelf behoort niet exclusief tot één van beide 
domeinen, niet tot de realiteit en niet tot de 
idealiteit. Welk terrein is er dan voor kunst 
beschikbaar? De kunst maakt weliswaar gebruik 
van zowel ideeën  (expliciet in bijv. ’conceptuele 
kunst’) als van de werkelijkheid (in bijv. ’realisme’) 
maar neemt zelf een andere positie in. Dit is mijns 
inziens de positie van de mogelijkheid. Kunst kan 
alternatieven voor de bekende werkelijkheid tonen 
vanuit het geloof in bepaalde opvattingen en 
ideeën. Kunst is in staat het onmogelijke te laten 
zien, en daarmee het schijnbaar onmogelijke 
zichtbaar, denkbaar en daardoor mogelijk te 
maken.  
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Hoofdstuk 5: Wat is politiek? Het antwoord 
van Carl Schmitt  
 
Wat is politiek eigenlijk? In ieder geval, zo heb ik 
zojuist geconstateerd, is het onderdeel van de 
concrete realiteit. Voor een uitgebreider antwoord 
ga ik nu vervolgens te rade bij Carl Schmitt18, een 
Duitse denker uit de 20ste eeuw. Volgens mij heeft 
hij hierop één van de meest heldere antwoorden 
gegeven. Op een aantal essentiële punten ben ik 
het ook met hem oneens, ik zal daarom na de 
bespreking van zijn opvattingen ook enig 
commentaar daarop geven.   
 
5.1 Het onderscheid vriend en vijand 
Volgens Schmitt is het centrale onderscheid van 
datgene wat ‘politiek’ genoemd kan worden het 
onderscheid tussen vriend of vijand. Net zoals het 
bij moraal en recht om het ‘goede’ en het ‘kwade’ 
gaat, bij de kunst (volgens hem) om ‘mooi’ of 
‘lelijk’ en in de wetenschap over ‘juist’ of ‘onjuist’, 
gaat het in de politiek over ‘vriend’ en ‘vijand’. 
Een politicus is volgens Schmitt het meest 
succesvol als hij het volk het beste aannemelijk 

                                                      
18 Carl Schmitt, 1888-1985 is een zeer controversieel maar 
niettemin invloedrijk Duits denker die onder meer enige tijd 
voor de nazi’s heeft gewerkt. Wat hier over Schmitt 
geschreven staat, komt voornamelijk uit Der Begriff des 
Politischen, uit  1932 
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kan maken wie de vriend en wie de vijand van het 
volk is. 
Maar wie is dan de vijand? De meest realistische 
vijand is dan volgens Schmitt die groep, staat of 
persoon, die de eigen groep daadwerkelijk in het 
voortbestaan bedreigt. Hij is je vijand omdat hij je 
nu eenmaal dreigt te vernietigen. De beste 
politicus is in staat deze vijand te lokaliseren en 
het volk te verenigen tegen deze vijand.  
Schmitt hecht er belang aan op te merken dat deze 
vijand niet noodzakelijk moet worden gezien als 
moreel verwerpelijk, een ‘Untermensch’, 
ongedierte dat om die reden uitgeroeid moet 
worden. Integendeel, deze vijand kan ook beter 
zijn, rijker, machtiger, intelligenter, iemand die 
respect afdwingt. Hij is een 'natuurlijke vijand' 
voor wie je, zij het als jouw vijand, ook respect 
kunt hebben. Hij is enkel je vijand omdat hij jou in 
je voortbestaan bedreigt, niet omdat hij moreel 
verwerpelijk zou zijn. De vijand is dus diegene die 
je moet afweren bij de grenzen, en doden vóór het 
moment dat hij jou dreigt te doden, verder niets. 
 
5.3 Werkelijke macht is dodelijk 
Als Schmitt over politiek spreekt, dan bedoelt hij 
de strijd om de hoogste macht in een gegeven 
samenleving. Hij maakt dus een onderscheid met 
datgene wat ook regelmatig als ‘politiek’ wordt 
aangeduid: het kleine spel van intrige en 
manipulatie om bepaalde zaken door te drijven en 
daarmee zijn eigen positie te verbeteren, wat men 
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op elk niveau van de samenleving aantreft. 
Daarover spreekt Schmitt niet. De politiek 
waarover hij wel spreekt gaat uitsluitend over de 
strijd om de hoogste, uitvoerende macht. Deze 
hoogste, uiteindelijke macht in een samenleving, 
laat zich definiëren als die persoon of groep van 
personen, die in staat zijn te beslissen of en 
wanneer er fysiek, dodelijk geweld wordt 
toegepast. Zij bepaalt wanneer er met militaire of 
politionele inzet kan worden opgetreden tegen een 
andere samenleving of staat, of tegen een bepaalde 
andere persoon of groep in de eigen samenleving. 
Wie bevoegd en/of in staat is deze beslissing te 
nemen, heeft de werkelijke macht. Werkelijke 
macht berust uiteindelijk uitsluitend op de 
mogelijkheid om daadwerkelijk over te gaan tot 
het toepassen van eventueel dodelijk geweld. 
‘Politiek’ is de strijd om deze hoogste macht die 
beschikt over de mogelijkheid ‘vijanden’ fysiek te 
doden. 
 
5.4 Politiek bestaat altijd en overal 
De politieke strijd om de hoogste macht is 
voortdurend aan de gang en in elke maatschappij. 
Dit is volgens Schmitt onvermijdelijk. Hoewel het 
op gegeven momenten en plaatsen mag lijken 
alsof er nauwelijks politiek bestaat, kan dat nooit 
het geval zijn. Het is alleen in verschillende 
plaatsen of tijden meer of minder zichtbaar. 
Politiek bestaat altijd. Nooit is een bepaalde 
heersende elite voor 100% legitiem en naar de 
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wens van alle ‘onderdanen’. Altijd is er verzet en 
ondermijning door mensen en groepen die zelf de 
macht wensen over te nemen. Dit sluit aan op 
datgene wat de eerder aangehaalde denker Slavoj 
Žižek hierover heeft gezegd.19 Volgens hem is het 
zo dat wanneer mensen een bepaalde realiteit niet 
als ‘politiek’ ervaren, dat wordt veroorzaakt 
doordat één politiek idee, één groep mensen de 
macht zeer sterk in handen heeft. Elke groep die 
aan de macht is zal het volgens Žižek namelijk 
doen voorkomen alsof de politieke keuze van die 
heersende groep volstrekt neutraal, zonder 
ideologische of machtspolitieke lading is. Iedereen 
die aan de macht is zal alles vermijden wat 
duidelijk ‘politiek’ klinkt. Politiek betekent immers 
strijd en tegenspraak en strijd betekent een 
bedreiging van de eigen machtspositie. Volgens 
Žižek en met hem vele socialistische denkers is het 
dus noodzakelijk om de maatschappij te 
‘politiseren’, dwz onderdeel te maken van een 
politiek debat, alvorens er werkelijk verandering in 
de maatschappij kan komen.20 Zo kan aangetoond 
worden dat bepaalde personen of instituten 

                                                      

19 Zie bijvoorbeeld: Slavoj Žižek, Violence: Six Sideways 
Reflections (2008) 

20 Feitelijk doet Geert Wilders op dit moment hetzelfde: hij 
noemt rechters D66-ers en politiseert het koningshuis om 
vervolgens de macht van deze instituten  te kunnen 
ondermijnen 
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helemaal niet zo politiek neutraal zijn als zij zich 
voordoen, maar dat zij bepaalde hele specifieke 
politieke belangen vertegenwoordigen.  
 
5.5 Politiek ‘politiseert’ 
Echter, de politieke strijd heeft volgens Schmitt 
geen eigen terrein. Het is altijd maar zeer de vraag 
wie vijand en wie vriend is. Dit is voortdurend 
onderwerp van politiek debat en discussie. Het 
onderwerp van een politiek debat is nooit de 
politiek zelf. In de Tweede Kamer worden geen 
debatten gehouden over politicologie, over de 
vraag wat politiek eigenlijk is of over het wezen 
van macht. Integendeel gaan de debatten over 
migratie, economie, sociale voorzieningen, 
hoofddoekjes en de aanleg van snelwegen. Met 
andere woorden: steeds wordt een bepaald 
maatschappelijk terrein tot strijdtoneel van de 
verschillende groepen die om de macht strijden. In 
wezen gaat het daarbij nooit om die onderwerpen 
zelf, maar om de vraag: wie heeft de macht? Elk 
maatschappelijk verschijnsel kan zo veranderen in 
het toneel waar zich de politieke strijd afspeelt. 
Religie, cultuur, geschiedenis, economie, elke 
ideologie kan gepolitiseerd raken en daarmee 
inboeten aan zelfstandige waarde en betekenis. Zo 
haten de meeste ontwikkelde Iraniërs de islam. En 
terecht, de islam is in Iran gepolitiseerd en dus niet 
meer zuiver religie te noemen. Feitelijk haten zij 
de tyrannieke macht ter plaatse, maar daar deze 
zich heeft gehuld in de mantel van een 
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conservatieve vorm van Islam, haten zij deze 
wereldvisie. Doordat deze heersers de Islam 
hebben gepolitiseerd, is de Islam zelf de vijand 
geworden. Op de Balkan (Serviër, Kosovaar, 
Abanees, Bosniër, etc.) en in Centraal Afrika 
(Hutu, Tutsi, Arabier, Nuba) (en in toenemende 
mate in West Europa en centraal Azië) geldt 
hetzelfde voor nationaliteit. Nationaliteit is daar 
geen toevallig onderdeel van je identiteit, maar een 
politieke zaak. Een zaak dus van leven of dood. 
Dit is tevens de reden dat Schmitt niet gelooft in 
politiek pacifisme. Een pacifisme dat zich op 
politieke wijze wil realiseren is inherent 
onmogelijk. Wanneer pacifisme namelijk tot 
politiek strijdtoneel wordt, zullen er geheid doden 
vallen, waarmee het pacifisme zichzelf teniet doet. 
Politiek gaat immers om het verkrijgen van macht 
om te doden. Iedereen die een politiek doel wil 
bereiken moet bereid zijn daarvoor een dodelijk 
offer te brengen. Hij wijst er in dat kader zeer 
scherp en terecht op, dat de laatste grote oorlogen 
(op dat moment vooral de Napoleontische 
veldtochten en de Eerste Wereldoorlog) werden 
gevoerd onder het motto dat dit ‘de laatste oorlog’ 
zou zijn, ‘de oorlog die een einde maakt aan alle 
oorlog’. Volgens hem zijn het bij uitstek dit soort 
oorlogen die het meest gruwelijk zijn. Met andere 
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woorden: vrede kun je niet bereiken door oorlog 
te voeren.21  
 
5.6 Verschuiving van de politieke strijd 
Over de eeuwen heen kun je een verschuiving zien 
van het gebied dat bepalend was voor de politieke 
strijd. In de Middeleeuwen was godsdienst het 
centrale terrein waar de politieke strijd werd 
gevoerd; te zien aan bijvoorbeeld de kruistochten, 
de 80-jarige oorlog in Nederland en de 30-jarige 
oorlog in Duitsland.22 Vanaf de 19e eeuw, bij het 
uiteenvallen van de grote rijken en de opkomst 
van de natiestaat werd nationaliteit de bepalende 
factor voor het aanwijzen van vijandbeelden en 
het daadwerkelijk voeren van oorlogen. In de 
twintigste eeuw is economie het centrale 
strijdtoneel geworden. WWI en WWII, de Koude 
Oorlog de Golfoorlogen en alle Amerikaanse 
oorlogen in het kader van het ‘terrorisme’ zijn hier 
mijns inziens een uiting van. Ook in Nederland is 
economie het belangrijkste politieke strijdtoneel. 
In Nederland wordt je in de Tweede Kamer voor 
gek verklaard als je serieus een ander economisch 
model voorstelt à la het communisme, het 
libertarisme of iets dergelijks. Er bestaat ondanks 
de gigantische economische crisis geen grotere 
                                                      
21 De Amerikanen zouden er wat van kunnen opsteken.  

22 Hoewel gezegd moet worden dat er bij deze oorlogen ook 
heel wat economische belangen op het spel stonden. 
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politieke doodzonde dan te twijfelen aan de 
neoliberale economische doctrine. Je mag (nog 
steeds) moslim zijn, of dierenvriend, pacifist, man 
of vrouw maar fundamentele twijfel uiten over de 
rechtvaardigheid van ons kapitalistische model: 
dat doet momenteel niemand (de SP af en toe een 
beetje weliswaar). Al deze terreinen van het leven: 
religie, nationaliteit en economie zijn niet inherent 
politiek maar wél bruikbaar gebleken als plaats om 
het politieke gevecht uit te voeren en als redenen 
om oorlogen te voeren. In theorie is elk terrein 
van het leven ‘bruikbaar’ als politiek strijdtoneel, 
volgens Schmitt.  
 
5.7 Lessen en commentaar 
Carl Schmitt is volgens mij zeer verhelderend om 
het domein van het politieke beter te begrijpen. Ik 
verwijs bijvoorbeeld even -zonder verdere 
uitwijding - naar Geert Wilders: is hij niet juist zo 
succesvol omdat hij steeds hamert op een al dan 
niet fictief vijandbeeld: de Islam? En het werkt. 
Zelfs de mensen die niet op hem stemmen 
ontwikkelen een wantrouwen ten aanzien van 
moslims. Mensen scharen zich blijkbaar graag 
achter een vijandbeeld. Mensen zijn bereid 
onderlinge tegenstellingen te vergeten als daar een 
gemeenschappelijke vijand voor hen opdoemt. 
Een ander sterk voorbeeld van zo’n zeer effectief 
maar tegelijkertijd fictief vijandbeeld toont zich 
mijns inziens in de zgn. ‘War on Terror’ die weer 
de opvolger is van een ander idioot vijandbeeld, 
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nl. die van de ‘War on Drugs’. Beide zijn het 
letterlijk zelfgecreëerde vijanden, spookvijanden, 
die zeer effectief de Amerikaanse en Westerse 
bevolking verenigt waardoor de macht in handen 
gegeven wordt van die politici die zgn. de 
terroristen zouden gaan bestrijden. Ondertussen 
vullen diezelfde  politici hun eigen zakken met het 
gooien van bommen op onschuldige burgers (dus: 
wapenhandel) en het stelen van grondstoffen van 
andere landen (olie, goud, etc). Mijns inziens is het 
beeld dat het publiek krijgt opgediend van de 
dreiging van terrorisme volstrekt fictief. Één groot 
theater waarmee ons een rad voor ogen wordt 
gedraaid. Hierover meer in het volgende 
hoofdstuk. 
Elk verschijnsel in de maatschappij is vatbaar voor 
politisering. Wilders probeert het strijdtoneel, in 
navolging van Samuel Huntington (Clash of 
Civilisations) naar de ‘cultuur’ te verplaatsen. Dit 
lijkt mij zeer gevaarlijk omdat het kan leiden tot 
het vernietigen van alles wat niet bij onze 
vermeende Nederlandse/Westerse cultuur 
behoort (inclusief u en ik? Wie zal het zeggen…). 
Anderen proberen ecologie, klimaat en 
dierenwelzijn te politiseren. Het is interessant om 
eens te speculeren wat het volgende globale 
politieke strijdtoneel zal zijn en welk terrein het 
beste gekozen zou kunnen worden om 
daadwerkelijk oorlog te voorkomen. 
Het enige, maar niettemin fundamentele punt 
waarop ik het niet met Schmitt eens ben, is zijn 
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gelijkstelling van politiek aan het vriend- vijand 
onderscheid. Ik geloof zeker dat het vijandbeeld 
politiek gezien, in het kader van het verkrijgen van 
de macht zeer effectief is maar ik geloof niet dat 
het de fundamentele vraag van de politiek 
werkelijk dekt. Mijns inziens is politiek eerder 
onderdeel van ethiek. Het gaat over de vraag hoe 
er op een zeker moment gehandeld moet worden. 
Het gaat in de politiek dus net zoals in de 
rechtspraak en in de ethiek om de vraag naar goed 
en kwaad. Schmitt heeft mijns inziens een juist 
beeld geschetst van machtspolitiek. Politiek die er 
zuiver en alleen op uit is om macht te verwerven. 
Maar dit is nu juist de soort van politiek waar de 
mensheid een keer bovenuit zou moeten groeien. 
Hoewel dit volgens ‘Realpolitiker’ onmogelijk is, is 
het toch de enige weg naar daadwerkelijke 
verbetering. Vast staat dat er grote 
kwaliteitsverschillen bestaan tussen politici. Er zijn 
goede politici en slechte politici. Kennedy was een 
betere president dan Bush jr. en dat had te maken 
met zijn wens om de wil van het volk te 
vertegenwoordigen en de grondwet serieus te 
nemen en niet zozeer met zijn vermogen een juist 
vijandbeeld op te roepen.  
Wat namelijk als mensen en volken eigenlijk 
helemaal geen vijand hebben? Ik denk namelijk 
dat dat laatste zo is. Mensen, overal ter wereld, 
willen ongeveer hetzelfde: vrede, welvaart, recht, 
mogelijkheden voor groei en ontplooiing, een 
schoon en mooi milieu. Zij hebben geen vijanden 
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in de politieke betekenis van het woord. Het zijn 
de leiders, de politici die vijanden hebben of, bij 
gebrek daaraan, vijanden creëren. Hiermee draaien 
zij mensen een rad voor ogen, sturen zij hen 
oorlogen in en laten hen sterven voor nutteloze of 
zelfzuchtige doelen. Ik vind Schmitt dus zeer 
leerzaam om de onderkant, de vaak cynische 
realiteit van de politiek te vatten. Anderzijds 
geloof ik dat het ook anders kan en dat er andere 
vormen van bestuur mogelijk zijn waarbij de angst 
voor een vijand helemaal niet nodig is. 
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Hoofdstuk 6: een analyse van de politieke 
actualiteit 
 
Politiek is dus de strijd om de hoogste, potentieel 
dodelijke macht in een gegeven maatschappij. Nu 
dit is vastgesteld, kan de vraag gesteld worden: 
hoe ziet de huidige politieke machtsverdeling er 
dan uit, dat kunstenaars zich daarover druk 
zouden moeten maken? In de inleiding heb ik 
gezegd dat de ellende die het gevolg is van politiek 
handelen zich opdringt aan iedereen die zich daar 
maar enigszins voor openstelt. Oorlogen, honger, 
armoede zijn in veel landen dagelijkse realiteit. 
Graag wil ik in deze paragraaf de politieke oorzaak 
en verantwoordelijkheid van deze ‘ellende’ nader 
onderzoeken en ontleden. Dit hoofdstuk vormt 
daarom het antwoord op de vraag: wie heeft de 
macht in de wereld waarin wij leven? Ik begin 
hiervoor bij de ‘democratie’ in Nederland en ga via 
de EU naar de wereldpolitiek om uiteindelijk 
vooral uit te komen bij de VS en de internationale 
corporaties en banken.  
 
6.1 Democratie in Nederland 
Westerse landen kennen de politieke 
bestuursvorm van de ‘democratie’. Dit betekent in 
theorie dat het volk zelf de macht heeft. Tot op 
zekere hoogte is dat ook het geval. Er bestaat een 
parlement en mensen kunnen eens in de vier jaar 
stemmen op de partij van hun keuze. Tegelijkertijd 
moeten we volgens mij constateren dat deze vorm 
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van democratie grote gebreken vertoont. Laten we 
het Nederlandse voorbeeld nemen. De mensen 
kiezen voor parlementsleden en krijgen vervolgens 
een regering die bestaat uit mensen die zij 
grotendeels niet gekozen hebben, mensen van 
buiten het parlement die op een andere manier aan 
de gekozen partijen zijn verbonden en - mede 
door coalitievorming - niet noodzakelijk gaan 
doen wat bij de verkiezingen beloofd is. Tussen 
twee verkiezingen door is het een kleine groep 
mensen die beslist, zonder zich per se veel aan te 
trekken van wat de bevolking denkt. Zij beslissen 
over zaken waar de gewone burger vaak niet het 
flauwste vermoeden van heeft en onvolledig over 
wordt geïnformeerd. De kandidaten die mensen in 
het parlement kunnen kiezen zijn onderhevig aan 
een partijdiscipline die de individuele vrijheid van 
een volksvertegenwoordiger sterk inperkt. Feitelijk 
is er alleen de keuze tussen een serie 
partijdisciplines: die van ‘sociaaldemocratisch’, 
‘christendemocratisch’ ‘rechts-’ of ‘links liberaal’ 
en sinds kort ook ‘populistisch’. De personen die 
de zetels bezetten doen er niet veel toe, want de 
koers van de partij wordt in de top bepaald en dat 
zijn lang niet altijd gekozen vertegenwoordigers. Je 
hebt een probleem als jouw persoonlijke politieke 
visie door geen van de beschikbare partijen wordt 
vertegenwoordigd. Dit is, vermoed ik, voor 90% 
van de bevolking het geval. De partij-ideologieën 
worden bepaald door mensen met een hoge 
opleiding en een hechte inbedding in een 
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bestaande politieke cultuur, die meer en meer op 
afstand raakt van de realiteit waarbinnen mensen 
daadwerkelijk leven. Partijen vertegenwoordigen 
oude ideologieën die vooral de bestaande machten 
en instituties dienen. Deze laatste op hun beurt, 
staan weinig open voor vernieuwing en het 
oprecht zoeken naar een nieuwe, betere koers. 
Bovendien dragen gebrekkig functionerende 
media (corrupt, onvolledig, gecompromitteerd, 
waarover later meer) er toe bij, dat pogingen om 
nieuwe partijen op te richten meestal mislukken. 
Kortom: de verdeling van het politieke speelveld 
in partijen houdt werkelijke, noodzakelijke 
vernieuwing en vooruitgang tegen en belemmert 
individuele volksvertegenwoordigers onafhankelijk 
te spreken. Een bijkomende complicerende factor 
is dat de partijen niet staan voor de ideologieën die 
zij volgens hun naam zouden moeten uitdragen. 
Het CDA is niet aan te spreken op haar 
zogenaamde christelijke karakter; de VVD niet op 
haar liberale karakter en de PvdA niet op haar zgn. 
sociale karakter. Zodra deze partijen aan de macht 
zijn doen zij dingen die tegengesteld zijn aan hun 
officiële ideologie. De PvdA heeft onder Kok 
meegewerkt aan de ontmanteling van de sociale 
zekerheid en de verkoop van staatsbedrijven aan 
de (zogenaamd) vrije markt met als gevolg dat de 
zorg en de nutsdiensten voortdurend duurder 
worden voor de ‘gewone man’. De VVD is nu een 
groot voorstander voor het ‘streng’ aanpakken van 
criminaliteit, het lang opsluiten van 
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‘draaideurcriminelen’, het etnisch profileren en het 
versoberen van gevangenissen en het zonder 
proces opsluiten van mensen zonder 
verblijfsvergunning, de zgn. ‘illegalen’. Dit alles 
heeft in de verste verte niets te maken met 
liberalisme. Hun liberalisme is van een stuitende 
banaliteit. Onder meer de trots waarmee zij het 
doorvoeren van de maximumlimiet van 130 km/u 
op de snelweg als politieke overwinning 
presenteren, laat dit duidelijk zien. Het CDA kan 
zich ook niet christelijk noemen, met bijvoorbeeld 
een vooraanstaand politicus als Donner die zegt 
dat ‘naastenliefde’ niet politiek vertaald kan 
worden en met het uitvoeren van een 
vreemdelingenbeleid dat mensen hun elementaire 
rechten ontzegt. Dan heb ik ook nog niet 
gesproken over de macht van de ambtenaren op 
ministeries. Ook als er een goede, daadkrachtige 
persoon als minister op een departement terecht 
komt is het niet vanzelfsprekend dat hij of zij 
sterker is dan de hoge personen in het 
ambtenarenapparaat wanneer die hem of haar 
tegenwerken. Ambtenaren zijn natuurlijk bij 
uitstek onverkozen mensen met macht en invloed 
in een zgn. democratie.  
 
6.2 De Europese Unie 
Daarbij komt dat het Nederlandse parlement en 
de gehele Nederlandse politiek steeds meer 
nietszeggend theater wordt aangezien de 
werkelijke macht uit Brussel komt. Niet van het 
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Europees Parlement, dat nog enigszins een schijn 
van democratie kent, maar van de Europese 
Commissie, de Europese Centrale Bank en de 
talloze Europese instituten waarvan de gemiddelde 
Nederlandse burger zelfs nog nooit de naam van 
heeft gehoord. Europa is een bijna totaal 
ondemocratische, technocratische bureaucratie 
waar geen enkele burger ooit om heeft gevraagd. 
Niet dat dit ook wel eens voordelen kan hebben: 
het kan in theorie landen in toom houden die de 
verkeerde kant op gaan. Anderzijds maakt het 
zaken vooral complexer, afstandelijker en 
gevaarlijker op het moment dat het misgaat. Elk 
Europees land wordt bedreigd nu een klein land 
als Griekenland een financieel probleem heeft. 
Hoe groter de politieke eenheid, hoe drastischer 
zaken mis kunnen lopen op het moment dat de 
verkeerde mensen aan de macht komen.  
Daarbij zijn de grote landen nu simpelweg de baas 
over de kleine landen. Als Duitsland iets niet wil, 
dan gebeurt het niet. Het excuus dat de EU oorlog 
voorkomt gaat mijns inziens niet op. Vlak buiten 
haar eigen grenzen hebben zich nog onlangs 
verschrikkelijke oorlogen afgespeeld op de Balkan, 
zonder dat de EU daar effectief iets aan kon doen. 
De enige echte machtsfactoren binnen de EU die 
een oorlog zouden kunnen beginnen zijn 
Duitsland en Frankrijk, waarbij Duitsland veruit 
de sterkste partij is.  
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Een interessante visie over de Europese Unie is 
terug te vinden bij Zbigniew Brzezinski23, een zeer 
belangrijk politieke adviseur van veel 
democratische Amerikaanse presidenten, onder 
anderen nu ook van Obama. Hij ziet het Europese 
project van eenwording vooral in het belang van 
de suprematie over de wereld van de Verenigde 
Staten. Hij noemt Japan het Oostelijke en Europa 
het Westelijke ‘bruggehoofd’ van Eurazië. Met 
andere woorden: de springplank van het 
Amerikaanse leger en de omsingeling van 
voornamelijk Rusland en China. Ook heel 
verhelderend is het hoe hij spreekt over de 
NAVO. Mochten wij de indruk hebben dat het 
hier gaat om een gemeenschappelijk Europees-
Amerikaans leger dat een overblijfsel is uit de 
Koude Oorlog, zo denken hij en dus ‘de VS’ er 
niet over. De NAVO moet veel meer begrepen 
worden als het Amerikaanse leger dat Europa 
controleert, bijeenhoudt en ‘bezet’ als een 
koloniaal leger. Amerika is de uiteindelijke baas in 
Europa. Volgens Bzrezinski is het belang van de 
Europese Unie vooral dat Frankrijk en Duitsland 
op één lijn zitten en gezamenlijk op de lijn van de 
Verenigde Staten. Duitsland heeft de 
daadwerkelijke macht in Europa, of ze dat nu wil 
of niet, vanwege haar enorm vitale en krachtige 

                                                      
23 Zie vooral zijn boek: The grand Chessboard: American Primacy 
and Its Geostrategic Imperatives uit 1998 



 

   103 

economie. Frankrijk is om andere redenen 
belangrijk, niet omdat ze daadwerkelijk macht 
heeft. Dat heeft ze in vergelijking met Duitsland 
nauwelijks, althans niet binnen Europa zelf (in 
Noord Afrika is het anders). Frankrijk is belangrijk 
omdat het de ambitie heeft om Europa te leiden 
en aan te sturen. Bovendien is het in de recente 
geschiedenis een trouwe bondgenoot van de 
Verenigde Staten gebleken. Met andere woorden: 
Duitsland heeft de daadwerkelijke macht in 
Europa en Frankrijk heeft vooral de ambitie om 
als Europees leider op te treden. Beide samen 
vormen ze daarom het hart van de Europese Unie. 
De andere landen in de EU doen er verder weinig 
toe.  
 
6.3 De wereld: geopolitiek met  Zbigniew 
Bzrezinski 
We zijn hiermee op het terrein gekomen van de 
geopolitiek. Dat is geen vak dat op de middelbare 
school in het lespakket zit. En dat is eigenlijk zeer 
onterecht. Alleen met een geopolitieke visie is er 
iets van de wereld te begrijpen. Ook de huidige 
media zijn niet in staat de geopolitieke oorzaken te 
tonen van de gebeurtenissen in de wereld. 
Geopolitiek is een discipline die sinds het einde 
van de 19e eeuw wordt beoefend door grote 
politieke strategen teneinde een zekere regionale 
of zelfs wereldoverheersing te bereiken. 
Belangrijke figuren hierbinnen zijn Friedrich 
Ratzel en Otto von Bismarck, welke laatste nog 
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steeds met groot respect wordt genoemd door de 
mensen die zich met geopolitiek bezighouden.  
Elke grote staat heeft plannen voor de toekomst 
en ambities van een toekomstige (machts)positie 
in de wereld. Om dit te bereiken heeft zo’n staat 
een theorie nodig over wat macht is, hoe de macht 
verdeeld is, welke macht men idealiter kan en wil 
bereiken en hoe men dat het beste zou kunnen 
aanpakken. Hiervoor bestaan er instituten en 
denktanks (in Nederland bijvoorbeeld Clingendael 
en diverse private consultancies zoals Rob de 
Wijks The Hague centre for Strategic Studies) die vaak 
zeer veel invloed hebben op het buitenlands beleid 
van landen.  
Dit alles heet geopolitiek. De zojuist aangehaald 
Zbigniew Bzrezinski is volgens mij exemplarisch 
voor zo’n geostrateeg met zeer veel invloed op de 
macht. Hij is des te meer belangrijk omdat hij het 
belangrijkste land op aarde adviseert: de Verenigde 
Staten. Hierbij wil ik daarom zijn visie op de 
wereld nader bespreken.  
Kort gezegd komt het volgens Bzrezinski, in zijn 
boek The grand Chessboard uit 1998 hier op neer: De 
Verenigde Staten zijn de baas van de wereld. Zij 
zijn militair heersend op alle oceanen, in de lucht 
en zelfs in outer space. Ze hebben ongeveer 
zevenhonderd legerbases overal op aarde. Ze zijn 
daarin de opvolger van het Britse koloniale rijk, 
dat tot aan de Tweede Wereldoorlog het 
machtigste rijk op aarde was. Nagenoeg alle 
landen zijn in feite (hoewel dat liever niet hardop 
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gezegd mag worden) kolonies van de Verenigde 
Staten. De Europese Unie en Japan meegerekend. 
Brezinski maakt een vergelijking met het 
Romeinse Rijk. Het Amerikaanse Imperium is het 
hedendaagse Romeinse Rijk en veruit de meeste 
staten, waaronder Nederland, zijn tribuutstaten 
van dit rijk. We genieten een relatieve vrijheid 
maar kunnen niets ondernemen waar de 
Verenigde Staten het niet mee eens zijn.  
De macht van de Verenigde Staten berust op 
militaire, economische, technologische en 
culturele suprematie. Op deze vier kernterreinen 
voor een imperium zijn de Verenigde Staten 
iedereen de baas.  
Het werkelijke geopolitieke spel draait om de 
suprematie over ‘Eurazië’: dus de grote landmassa 
waarop Europa en Azië zich bevinden. Wie 
Eurazië controleert, controleert de wereld, zo luidt 
de stelling van geopolitici. De controle over 
Eurazië is op haar beurt weer afhankelijk van de 
controle over centraal Azië: de oude 
sovjetrepublieken in die regio samen met 
Afhanistan, Pakistan, Iran en Irak. Dit is één van 
de rijkste gebieden aan grondstoffen die elke 
macht die Eurazië onder controle wil krijgen en 
ligt bovendien het meest strategisch ten opzichte 
van de grootmachten Rusland, China, de EU en 
India24.  Eurazië is het “schaakbord” waarover 
                                                      
24 Klinkt dat niet bekend? Waarom waren we ook al weer in 
oorlog met die regio? Terrorisme?  
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Bzrezinski spreekt. Dit woord toont overigens 
meteen ook de extreme arrogantie en 
grootheidswaan van de mensen die zich hier op 
politiek niveau mee bezig houden: het lijkt voor 
hen een spelletje terwijl er ondertussen miljoenen 
mensen sterven door oorlog en gebrek.  
De opkomst van China, India en Brazilië is 
nauwelijks een bedreiging voor de VS te noemen 
want hun economieën zijn afhankelijk van de 
Verenigde Staten. De Verenigde Staten vinden het 
ook helemaal niet erg om zaken te doen met wat 
sterkere partners zoals China, want die kunnen in 
de naam van de Verenigde Staten een specifieke 
regio in de wereld beheersen. Het gaat er wel om 
het geopolitieke spel zó te spelen dat er nooit één 
land zo belangrijk wordt, dat het een bedreiging 
wordt voor de macht van de Verenigde Staten. 
Daar is het Bzrezinski - en met hem de gehele 
Amerikaanse buitenlandse politiek – om te doen. 
Er zijn behalve de Verenigde Staten namelijk nog 
twee soorten van landen die van belang zijn. In de 
eerste plaats zijn er geopolitieke actoren. Dit zijn 
landen die een zelfstandig buitenlands 
machtsbeleid voeren: landen die een ambitie 
hebben en ook daadwerkelijk in staat zijn om 
invloed buiten de eigen grenzen uit te oefenen en 
mogelijk zelfs de eigen landsgrenzen uit te 
breiden. In deze categorie vallen de landen 
Rusland, China, Duitsland, Frankrijk, Japan, India 
en Turkije. In potentie valt het Verenigd 
Koninkrijk hier ook onder maar deze heeft 
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volgens Bzrezinski alle ambitie laten varen (maar 
het boek is geschreven vóór de regeringsperiode 
van Blair, die volgens mij het VK weer geopolitiek 
heeft doen gelden in zijn samenwerking met Bush 
jr. na 9/11). Dit zijn ook de enige werkelijke 
potentiële vijanden van de Verenigde Staten, 
hoewel de meeste van deze landen 
vriendschappelijke banden onderhouden met de 
VS en soms zelfs onder regelrechte controle staan 
van de VS, zoals Japan. In werkelijkheid heeft 
Japan echter een enorme geopolitieke 
machtspotentie die ze momenteel nog niet 
gebruikt. Rusland is momenteel zeer zwak maar in 
staat zich weer te herpakken zodra ze een heldere 
buitenlandvisie voor zichzelf bedenken. De 
militaire uitgaven in Rusland zijn de laatste jaren 
ook weer onverminderd groot. Over Duitsland en 
Frankrijk is hierboven al gesproken. Ook Turkije 
moet men niet onderschatten volgens Bzrezinski: 
tot diep in centraal Azië, zelfs tot in West-China 
spreken veel bevolkingsgroepen  talen die aan het 
Turks verwant zijn en Turkije heeft sluimerende 
ambities om die gebieden in de directe 
invloedssfeer van Turkije te trekken.  
Het grootste belang van de VS is om ervoor te 
zorgen dat Rusland en China niet de grootste 
vrienden van elkaar worden om vervolgens 
gezamenlijk de VS te verdrijven uit Eurazië. 
Samen zijn zij een macht die wel eens sterker zou 
kunnen zijn dan de VS. Hier is dus een verdeel-en-
heers strategie de beste. Ook is het van belang de 



 

108 

oude Sovietrepublieken onafhankelijk te houden 
van Rusland, zodat er niet opnieuw een Soviet-
achtig blok kan ontstaan dat een bedreiging vormt 
voor de VS.  
Behalve ‘geopolitieke spelers’ zijn er ook nog 
landen die niet vanwege hun politieke macht maar 
vanwege hun geografische ligging belangrijk zijn. 
Dit zijn onder andere Azerbeidzjan (vanwege de 
oliepijpleidingen), Egypte (vanwege het 
Suezkanaal) en Oekraïne (vanwege de ligging ten 
opzichte van Rusland).  
Kortom: het is duidelijk dat geopolitiek een visie is 
die niet onderschat mag worden bij het begrijpen 
van de manier waarop de wereld in elkaar zit. Als 
een belangrijke Amerikaanse strateeg arrogant 
genoeg is om in zijn eigen boek te onthullen dat 
de VS eigenlijk aan het hoofd staat van een 
imperium dat de gehele wereld omvat, wie ben ik 
dan om hem daarin tegen te spreken? Het toont 
volgens mij de ambities van de Verenigde Staten 
en maakt heel veel dingen duidelijk die men als 
normale krantenlezer niet begrijpt. Je zou als 
argeloze krantenlezer bijna denken dat de 
oorlogen in Afghanistan en Irak écht over 9/11 of 
over Weapons of Mass Destruction gingen en dat Iran 
op dit moment écht nucleaire wapens zou hebben 
(trouwens: so what als dat wel zo was? De 
Verenigde Staten hebben ze zelf ook en hebben 
niet echt laten zien dat ze die op 
verantwoordelijke wijze kunnen gebruiken –zie 
bijvoorbeeld Hiroshima, een oorlogsmisdaad van 
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de eerste orde). Een kleine exercitie in de 
geopolitiek leert echter dat al deze zaken die als 
nieuwsfeiten gebracht worden in werkelijkheid 
alleen gaan over de suprematie en de 
machtspolitiek van de Verenigde Staten in de 
wereld.  
Niet alleen deze conflicten maar ook andere 
problemen zijn beter te begrijpen vanuit het 
oogpunt van geopolitiek. Wat als bijvoorbeeld de 
recente Balkanoorlogen eigenlijk gezien moeten 
worden als een oorlog tussen de geopolitieke 
spelers de VS en Rusland? Wat als de genocide in 
Rwanda eigenlijk gezien moet worden als oorlog 
tussen de VS en Frankrijk? Dat zijn geen vreemde 
statements. Feit is dat Rwanda vóór de genocide 
gold als pion van Frankrijk en nu, met Kagame 
aan de macht, volledig een bondgenoot van de VS 
is geworden. Het is bekend dat Hutumilities zijn 
getraind door Frankrijk en Tutsimilities bewapend 
door de VS25.Rwanda is economisch van belang 
omdat alle bodemschatten die door de 
internationale gemeenschap geroofd worden uit 
Oost Congo, goud, diamanten, coltan, cassiteriet, 
etc. verhandeld worden in Rwanda. 
 
6.4 Rol Verenigde staten 
De Verenigde Staten komen bij een geopolitieke 
bespreking dus prominent als hoofdrolspeler naar 

                                                      
25 Zie bijvoorbeeld het Wikipedia artikel hierover 
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voren. En dat is niet voor niets. Om iets te 
begrijpen van ‘de ellende’ in de wereld, moet de 
rol van de Verenigde Staten beter begrepen 
worden. Op zich heb ik persoonlijk grote 
waardering voor de Verenigde Staten als land. De 
democratische en multiculturele samenleving, het 
belang dat door burgers aan de grondwet en aan 
vrijheid wordt gehecht en de enorme economische 
dynamiek, strekken tot voorbeeld voor de gehele 
wereld.  
Echter er is mijns inziens een sterke breuk waar te 
nemen tussen de VS als samenleving en de VS als 
machtsbolwerk. De laatste is mijns inziens een 
vloek voor de wereld gebleken gedurende de 
laatste zestig jaar. Het is voor mij een mirakel dat 
dat niet tot meer mensen doordringt (en ook weer 
niet gezien de mate van propaganda die wij hier 
bijvoorbeeld in Nederland vanuit de VS te 
verduren hebben). Het feit dat de VS zowel de 
Eerste als de Tweede Wereldoorlogen beslist 
hebben in het nadeel van de primaire agressor 
Duitsland en in het voordeel van de vrede in 
Europa, heeft de VS blijkbaar zoveel krediet 
verleend dat wij de misdaden die de VS sindsdien 
hebben gepleegd niet meer kunnen of willen zien.  
Zo is de VS gedurende de koude Oorlog 
verantwoordelijk geweest voor meer dan vijftig 
politieke coups tegen democratisch gekozen 
regimes. De meeste bekende dictators van de 20ste 
eeuw zoals Pinochet, Péron, Stroessner, Marcos, 
Soeharto, Mobutu, Saddam, Ghadaffi, Mubarak, 
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Assad, Kagame en Kabila zijn aan de macht 
gebracht door de VS en waren of zijn feitelijk 
onderaannemers van de VS. Dit alles met het 
excuus dat het communisme bestreden moest 
worden. Dat excuus kan overigens al twintig jaar 
niet gegeven worden en toch gaat deze 
antidemocratische praktijk van de VS gewoon 
door. Overal: van het Midden Oosten, tot Azië, 
Afrika en Latijns Amerika hebben de VS wrede 
dictators aan de macht geholpen en actief militair 
en politiek gesteund. Nog steeds is dit zo, hoewel 
de Arabische Lente heeft laten zien dat er 
scheuren kunnen komen in dit systeem dat de VS 
hebben opgebouwd. Deze dictators zijn bij elkaar 
verantwoordelijk voor vele miljoenen doden. 
Genocides in Pakistan en Bangladesh (1971), 
Cambodja (1975-79) Oost Timor (1974-99) en 
Rwanda (1994) hebben onder invloed van,onder 
oogluikend goedkeuring of zelf actieve steun van 
de VS kunnen gebeuren. Het eigen leger is sinds 
de Tweede Wereldoorlog bijna onophoudelijk 
betrokken bij ongeoorloofde militaire interventies 
wereldwijd. De oorlogen in Korea, Vietnam, Irak 
en Afghanistan hebben miljoenen onschuldige 
burgers het leven gekost. Bij vele andere oorlogen 
en brandhaarden waren de VS ook actief achter de 
schermen voor de ene of de andere partij. In zes 
landen in het Midden Oosten (Irak, Afghanistan, 
Pakistan, Somalië, Libië, Jemen) vliegt de CIA (!) 
inmiddels rond met bewapende drones, 
onbemande vliegtuigjes die bestuurd worden 
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vanuit commandocentra in Texas, om daar 
willekeurig burgers in afgelegen streken te 
bombarderen onder verdenking van ‘terrorisme’.  
Kortom: de rol van de VS de laatste zestig jaar is 
er één geweest van blinde machtspolitiek zonder 
enige scrupule, zonder respect voor mensenlevens 
en met zeer grote schade voor het grootste deel 
van de wereldbevolking. Als de conclusie juist is 
dat de wereld aan puin ligt, dat het grootste deel 
van de wereldbevolking in armoede, 
onderontwikkeling en onderdrukking leeft, dan 
zijn het in de eerste plaats de Verenigde Staten die 
daarop aangekeken moeten worden. Juist omdat 
zij de ambitie hebben de gehele wereld te 
beheersen.  
Nog niet zo lang geleden is er een denktank 
opgestaan in de Verenigde Staten die de 
buitenlandpolitiek voor de komende honderd jaar 
opnieuw wilde gaan bepalen: de “Project for the 
New American Century” (PNAC). De namen 
kennen we: Jeb Bush, Cheney, Rumsfeld, 
Wolfowitz, Forbes, Perle, Libby en Fukuyama. In 
hun rapport “Rebuilding America’s Defenses” uit 
2000 beschrijven zij hun ambitie voor een 
gigantische groei van het Amerikaanse leger, dat 
op dat moment toch al het grootste was op aarde. 
Één ding is er volgens hen nodig om dat voor 
elkaar te krijgen: een Pearl Harbour-achtige aanval 
op Amerikaanse bodem, zodat de meerderheid 
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van de bevolking de toegenomen uitgaven voor 
het leger zal steunen26. Dit “Pearl Harbour” is er 
gekomen, zoals ik in het volgende hoofdstuk zal 
toelichten, en wel op 11 september 2001.  
 
6.5 Economie: de macht van internationale 
corporaties en banken 
Dus: Amerika is het belangrijkste land ter wereld 
en tevens verantwoordelijk, mede door haar 
globale ambitie, voor enorm veel lijden, oorlog en 
armoede. Voor iemand die de baas wil spelen over 
anderen is het namelijk geen eerste prioriteit om 
die anderen te laten ontwikkelen en sterker te 
worden. Voor je het weet worden ze een 
bedreiging van jouw machtspositie. De wereld 
moet verdeeld en machteloos zijn wil je haar 
kunnen onderwerpen. Maar: wat zijn de Verenigde 
Staten eigenlijk? En wie hebben er dan zoveel 
macht dat ze dit imperium kunnen aansturen? Het 
is denk ik een vergissing te denken dat de 
Amerikaanse president, nu dus Obama, alle macht 
heeft. Ook het Congress en de Senate hebben die 
niet. De macht van het Amerikaanse imperium ligt 
grotendeels niet in de handen van de gekozen 
politici.  

                                                      
26 “Further, the process of transformation, even if it brings 
revolutionary change, is likely to be a long one, absent some 
catastrophic and catalyzing event––like a new Pearl Harbor” 
Rebuilding America's Defenses: Strategies, Forces, and Resources For a 
New Century", September 2000 
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Waar dan wel? Bij de grote bedrijven. Dat is heel 
eenvoudig te zien aan het feit dat vanaf de Tweede 
Wereldoorlog altijd die presidentskandidaat won, 
die de grootste financiële bijdrage voor zijn 
campagne ontving van Wall Street. Verkiezingen 
kunnen in de Verenigde Staten gekocht worden. 
Het grote merendeel van Congress en de Senate 
wordt vertegenwoordigd door mensen die speciale 
belangen van bedrijven verdedigen. Een 
oppervlakkige studie van de Amerikaanse (en 
algemeen Westerse of zgn ‘democratische’) 
politiek leert al snel dat politiek en bedrijfsleven in 
deze samenleving nauwelijks van elkaar te 
onderscheiden zijn. Iemand die het ene jaar voor 
een groot bedrijf werkt, kan het volgende jaar 
ergens governor van een staat zijn, het jaar erna 
bestuursvoorzitter van een grote bank en nog een 
jaar later presidentskandidaat. Nagenoeg alle 
presidentskandidaten in de VS hebben een 
verleden bij een megacorporatie van Wall Street. 
Veruit de meeste politici vertegenwoordigen niet 
het belang van de bevolking maar van één of 
meerdere bedrijven. Deze bedrijven betalen flink 
voor hun politieke diensten.  
Als men bovendien in ogenschouw neemt dat de 
Amerikaanse Federale Bank, het machtigste 
economische instituut ter wereld niet onder 
publieke controle staat, geen onderdeel uitmaakt 
van de Amerikaanse overheid maar eenvoudig in 
bezit is van private aandeelhouders (bankiers), 
wordt duidelijk wie de werkelijke touwtjes in 
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handen heeft. De Federale Bank, een private 
onderneming, heeft het alleenrecht om dollars te 
drukken en doet dat ook voortdurend. Zij zijn 
letterlijk in staat geld te maken en daarmee waarde 
van iedereen te stelen. De totale hoeveelheid geld in 
een land vertegenwoordigt namelijk de totale 
hoeveelheid handelsverkeer in een land. Hoe meer 
de centrale bank bijdrukt, hoe meer het geld 
ontwaardt in relatie tot het totale handelsverkeer, 
kortom: inflatie. Als de Federale Bank geld 
bijdrukt, en dat doet ze op elk moment dat ze dat 
nodig vindt, maakt ze daarmee ieders kapitaal in 
dollars minder waard.  
Op zich is het bijdrukken van papiergeld een 
erkend economisch instrument dat op zekere 
tijden een land kan helpen om uit een crisis te 
komen. Het is namelijk een manier om geld te 
herdistribueren onder de bevolking. Maar: deze 
monetaire macht die zeer essentieel is voor 
daadwerkelijke macht in een land ligt momenteel 
dus niet bij de overheid en dus al helemaal niet bij 
het volk. Integendeel, deze macht ligt bij een 
aantal private ondernemers die daarmee een 
belangrijk deel van de macht in handen hebben. 
Een bekend Marxistisch uitgangspunt is: wie het 
geld heeft, heeft de macht. In de Verenigde Staten 
is het zeer duidelijk wie het geld hebben en 
daardoor ook wie de macht hebben. Het is een 
klein gezelschap megacorporaties en bankiers die 
tot op heden vrij zijn om te doen wat zij maar 
willen. Ze leven praktisch boven de wet, omdat zij 
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bepalen wie er welke wet schrijft. Dit heeft de 
afgelopen zestig jaar geleid tot een extreme 
ongelijkheid in de VS, heeft de Amerikaanse 
constitutie grotendeels ondermijnd en heeft de 
staat en daarmee de bevolking met enorme 
schulden opgezadeld (de Staat kan immers zelf 
geen geld maken maar moet dit altijd tegen 
enorme rentes lenen van de private centrale bank).  
We zien hier een systeem ontstaan van intensieve 
samenwerking tussen internationale 
megacorporaties en ‘gekozen’ (maar eerst 
geselecteerde) politici. Van een afstand heet dat 
democratie maar in werkelijkheid mag het die 
naam niet dragen. Meestal wordt het 
‘corporatisme’ genoemd. Anderen noemen het 
‘fascisme’.  
 
6.6 De corporatie: vrije markt of socialisme?  
Vanuit het perspectief van de almachtige 
corporatie maakt het nauwelijks uit wie er aan de 
macht is in een land of welke ideologie de leiding 
aanhangt. Corporaties werken samen met 
democratische leiders en met dictators, met 
kapitalisten en communisten. Er bestaan hierover 
vele misvattingen. Lang is het zo gepresenteerd 
dat de Koude Oorlog een strijd was tussen  ‘vrije 
markt economie’ en ‘communisme/ socialisme’. 
Beide systemen zouden doodsvijanden van elkaar 
zijn. In dat beeld wordt de VS geschetst als 
voorbeeld van een vrije markteconomie en de 
Sovjetunie van een communistisch systeem. 
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Oppervlakkig beschouwd klopt dit beeld: in de 
Sovjetunie bestond geen vrije markt. En de 
verzameling bedrijven die in Amerika concurreert 
om de consument is tot op zekere hoogte een 
‘vrije markt’ te noemen. Echter, de verwarring 
ontstaat wanneer de functie van een corporatie in 
dit politiek/economische onderscheid ter sprake 
komt. Een corporatie is namelijk per definitie geen 
onderdeel van de ‘vrije markt’. De vrije markt en 
de economie tout court wat mij betreft, bestaat 
uitsluitend uit het midden- en kleinbedrijf. Zodra 
een bedrijf namelijk groter wordt, beursgenoteerd 
raakt en niet meer gebonden is aan een specifiek 
land maar overal zijn tentakels en subsidiaire 
ondernemingen heeft, komt op een dag het 
moment dat zo’n bedrijf de vrije markt vaarwel 
kan zeggen. Het heeft een monopoliepositie 
bereikt. Eenvoudig omdat het zo machtig is dat 
geen enkele concurrent hem meer de baas kan. 
Zodra een ander bedrijf concurrerend wordt, zal 
de corporatie het eenvoudig opkopen. Op dat 
niveau heeft ‘concurrentie’ en dus het hele begrip 
‘vrije markt’ geen enkele betekenis meer. Meestal 
krijgt zo’n bedrijf een dergelijke economische 
machtspositie voor elkaar door ‘samen te werken’ 
met politieke spelers, ofwel: door zelf de politiek 
in te gaan. Met voldoende ambtenaren, 
parlementsleden, rechters en zelfs presidenten op 
de ‘payroll’, is het niet moeilijk lucratieve 
overheidscontracten binnen te halen en een zeer 
zekere business uit te oefenen. Een overheid raakt 
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namelijk niet zomaar failliet vanwege haar recht 
om belastingen te heffen: een schier oneindige 
bron van inkomsten. Op een zeker moment maakt 
het voor iemand niet uit of hij nu in dienst is van 
zijn bedrijf of een politieke functie heeft. In beide 
functies doet hij namelijk het zelfde: het belang 
van de aandeelhouders van het bedrijf dienen.  
Gaandeweg wordt het onderscheid tussen politiek 
en bedrijfsleven steeds vager tot het helemaal 
wegvalt en overheid en corporaties twee koppen 
van hetzelfde monster zijn dat kan doen en laten 
wat het wil ten einde macht en geld te verwerven. 
Voor deze overheids-/megacorporaties bestaat er 
geen vrije markt. Doorgaans hebben zij een 
bepaald monopolie, bijvoorbeeld op grond van 
het bezit van bepaalde patenten op producten of 
productieprocessen. Monopolies zijn bij voorbaat 
tegengesteld aan de vrije markt. Ondanks de 
ideologie van de ‘vrije markt’ is veruit het grootste 
deel van de economie niet in handen van ‘vrije 
markt’-spelers maar van monopolisten: de 
corporaties.  Zij kunnen eenvoudig prijsafspraken 
maken met andere grote corporaties zonder dat 
iemand daar iets aan kan doen. Ondertussen 
worden de diensten steeds duurder voor de 
consument. 
Corporaties horen dus bij voorbaat niet thuis 
binnen het domein van de vrije markt omdat zij 
nauw samenwerken en samenvallen met 
overheden en in veel gevallen zelfs machtiger zijn 
dan overheden. Een corporatie is te begrijpen als 
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een onafhankelijke, dictatoriale staat zonder eigen 
territorium of bevolking, die voor de uitoefening 
van haar macht parasiteert op een bestaande staat 
en gebruik maakt van de middelen van die staat. 
Zo kan een corporatie ook gebruikmaken van 
legers. Het is natuurlijk eenvoudig om 
huursoldaten te gebruiken om het eigen doel te 
bereiken maar ook nationale legers kunnen 
worden ingezet. Van Shell is het bekend dat ze 
regelmatig met gebruikmaking van nationale legers 
van staten of met huursoldaten korte metten 
maken met ‘lastige’ locale bevolking, bijvoorbeeld 
in Nigeria.  
Er is nog zeer weinig publiek inzicht in de macht 
en werking van corporaties en de wijze waarop zij 
de politiek manipuleren. Dit is mede te wijten aan 
de enorme geldbedragen die er beschikbaar zijn 
om wangedrag in de media weg te poetsen. 
Overigens zijn de meeste media zelf ook in het 
bezit van megacorporaties en zullen die dus weinig 
tot niets kunnen uithalen om wandaden van 
corporaties aan de orde te stellen.  
Waar horen de corporaties dan thuis als zij niet in 
een vrije markt thuishoren? Corporatieve macht 
neigt altijd meer naar dictatoriale systemen, 
fascistische staatsinrichtingen. Met een dictatuur is 
het voor zo’n corporatie altijd veel makkelijker 
samen te werken. Je kunt op die manier namelijk 
een gesloten markt creëren waar uitsluitend jouw 
producten te koop zijn, zonder enige vorm van 
concurrentie. Dit laten de boeken van de 
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historicus Anthony Sutton27 zeer scherp zien. Hij 
heeft geschreven over de invloed van corporations 
van Wall Street op de opkomst van Hitler en de 
Sovjet-Unie. Hij toont aan dat onder andere 
General Electric, Standard Oil, Ford Motor 
Company, ITT, General Motors en nog een aantal 
bedrijven onmisbaar waren voor de opkomst van 
de nazi’s en voor het voeren van de oorlog door 
Duitsland. Dezelfde bedrijven waren ook 
instrumenteel in de opbouw van de Sovjet-Unie. 
Zo is de grootste fabriek waar auto’s worden 
gemaakt in Sovjet Rusland (KAMAZ) volledig 
gebouwd door Ford. Deze fabriek produceerde 
ook oorlogsmaterieel. Onder meer in Vietnam 
vocht het Amerikaanse leger dus tegen een 
Vietnamees leger dat was voorzien van uitstekend 
Amerikaans oorlogsmaterieel. In de Tweede 
Wereldoorlog vochten de Amerikanen tegen 
Fordmaterieel uit Frankrijk, tegen tanks van Opel 
dat voor honderd procent in het bezit was van 
General Motors en tegen vliegtuigen van Focke 
Wulf dat voor veruit het grootste deel bezit was 
van International Telephone and Telegraph (ITT). 
Volgens Sutton rustte de gehele Sovjetunie 
inclusief industrie, technologie en financiering op 
een select aantal bedrijven van Wall Street. Laatst 

                                                      
27 Anthony Sutton: 1925-2002, was Brits historicus en 
schrijver van o.a. de boeken Wall Street and the Bolshevik 
Revolution en Wall Street and the Rise of Hitler 
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verscheen er ook een boek over de rol van IBM 
bij het leveren en onderhouden van het Hollerith-
ponskaartsysteem aan de nazi’s voor het opsporen 
van Joden in Europa en later voor het codificeren 
van de registratienummers van Joden in 
concentratiekampen die vervolgens op hun armen 
werden getatoeëerd.28  
 
6.7 Links en rechts 
Het levert al met al nogal een gecompliceerd beeld 
op. Wie weet er nog wat links of rechts is als je 
weet dat de Sovjetunie een grotendeels 
kapitalistische uitvinding was? Zelf ben ik ervan 
overtuigd dat het gehele onderscheid in de politiek 
van ‘links’ en ‘rechts’ zoals dat normaliter gebruikt 
wordt, weinig betekenis heeft. Het verdeelt 
mensen onnodig in twee kampen die elkaar 
vervolgens zullen bestrijden in plaats van 
werkelijke problemen aan te pakken en op te 
lossen. Oorspronkelijk is het verschil links-rechts 
gebaseerd op het meer fundamentele verschil in 
de mate waarin burgers macht kunnen 
toevertrouwen aan de overheid. Links ziet de 
overheid als het belangrijkste instrument om 
fundamentele maatschappelijke problemen zoals 
armoede en onrecht op te lossen en rechts 
wantrouwt de overheid juist. Rechts wil het liefst 
een zo klein mogelijke overheid en daarbij zoveel 

                                                      
28 Edwin Black: IBM and the Holocaust, 2001 
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mogelijk vrijheid voor het individu om zijn leven 
zelf in te richten. Ik denk dat het inderdaad 
belangrijk is om zich af te vragen welke rol de 
overheid idealiter zou moeten spelen. Het huidige 
samenvallen van overheid en bedrijfsleven lijkt me 
zeer gevaarlijk. Het wordt tijd dat de daden van 
grote corporaties publiekelijk aan de orde gesteld 
worden. We hebben ze tenslotte niet nodig: ze 
bezetten monopolies en belemmeren daarmee de 
markt voor andere spelers. Ze zorgen er door hun 
monopolies en prijsafspraken voor dat alles steeds 
duurder wordt en overheden onnodig in de 
schulden raken. Met hun aggressieve aanwezigheid 
in de reclame en media brainwashen ze generaties 
jongeren met een ideologie van overmatige 
consumptie en materialisme. En het belangrijkste 
van al: ze gaan over lijken, promoten dictaturen, 
controle, censuur, onvrijheid, zelfs moord, conflict 
en oorlog om hun winsten en machtspositie te 
behouden. Zij genereren conflicten, bewapenen 
beide zijden van een conflict om daar rijk mee te 
worden, zijn verantwoordelijk voor het opzetten 
van gigantische totalitaire systemen en gigantische 
oorlogen. Wil men iets doen aan ‘de ellende’ in de 
wereld, dan moet men aan hun adres zijn. Het 
ontmantelen en onder publieke controle brengen 
van de volstrekt illegitieme economische 
machtsbolwerken is een belangrijke stap naar een 
betere wereld. 
 
6.8 Slot 
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Deze bespreking laat zien dat wij leven in een 
wereld die anders in elkaar zit dan op het eerste 
gezicht duidelijk is en dan men tegenwoordig op 
school leert. De macht ligt maar zeer beperkt bij 
zogenaamd democratisch gekozen overheden. Het 
grootste deel van de macht ligt waar het grootste 
deel van het geld zich bevindt: bij de 
megacorporaties en banken die parasiteren op-  en 
samenwerken en samenvallen met staten. Zij 
beheersen op dit moment de politiek van het 
belangrijkste land op aarde, de VS. Hoewel 
berichten over censuur op het web (ACTA, 
SOPA, PIPA), onbeperkte detentie in de VS, 
toename van biometrische controle, bodyscanners 
en camera’s op straat de dreiging van de 
imminente politiestaat nog actueel maken, is er 
inmiddels gelukkig ook veel protest en 
maatschappelijke actie aan het ontstaan om deze 
ontwikkelingen het hoofd te bieden. Occupy en 
Anonymous zijn daar de beste voorbeelden van. 
Meer en meer dienen burgers hun eigen 
verantwoordelijkheid te nemen en op vreedzame 
wijze aan machthebbers te laten weten dat het de 
burgers zijn en niet het grote geld die de richting 
van de politiek horen te bepalen.   
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Hoofdstuk 7: Propaganda en Conspiracy 
 
Kunst is behalve een verhoudingswijze ten 
aanzien van de werkelijkheid, ook een manier van 
communiceren. Door middel van het kunstwerk 
kan een bepaalde boodschap, visie of ideologie 
overgebracht worden. Ook de politiek maakt 
gebruik van communicatiemiddelen, beeld, tekst, 
video en film, om de door haar gewenste politieke 
boodschap kracht bij te zetten. Vandaar dat het 
van belang is binnen de vraagstelling naar kunst en 
politiek, het verschijnsel van de politieke 
communicatie onder de loep te nemen.  
 
7.1 Schijn en werkelijkheid: media als 
propaganda 
Media zijn een bepalende factor in het hierboven 
geschetste politieke model waarin wij leven. Ik heb 
al gezegd dat media als zodanig onderdeel van het 
probleem zijn omdat zij zelf onderdeel zijn van 
een corporatieve structuur. Een handvol 
mediabedrijven bezit nagenoeg alle relevante 
media in de wereld. Met andere woorden: er vindt 
een gigantisch monopolie op de informatie plaats. 
Werkelijk onafhankelijke journalistiek is ver te 
zoeken. Dit is een groot probleem voor een 
maatschappij die democratisch wil zijn. 
Onafhankelijke media zijn een peiler onder een 
goed functionerende democratie. Zij hebben een 
bijna totaalinvloed op hoe een bevolking denkt 
over bepaalde (politieke) zaken. Zeker in 
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maatschappijen als de onze waar instituten met 
een concurrerende boodschap, zoals de kerk, 
steeds machtelozer worden. 
Media hebben de rol om de macht kritisch te 
volgen, uit te dagen en daden van politici te 
onderzoeken. Neutraliteit is daarbij een 
overschatte term. Veel mensen zeggen dat het van 
belang is dat media ‘neutraal’ zijn. Maar dat is een 
vergissing. Neutraliteit bestaat namelijk niet. Elke 
mediaboodschap dient een zeker belang en 
beschadigt mogelijkerwijs een ander belang. Niet 
‘neutraliteit’ maar ‘onafhankelijkheid’ zou het 
kernwoord moeten zijn voor journalistiek. Daarbij 
is het van belang dat media duidelijk aangeven 
welk politiek belang zij precies dienen, zodat het 
duidelijk is voor mensen met welke bril het nieuws 
en commentaar gelezen moet worden. Voorheen 
was het in Nederland helder vanuit welke politieke 
visie bijvoorbeeld de Volkskrant, de NRC en de 
Trouw hun nieuws en politieke analyses gaven. 
Daar hoefde je niet over te twijfelen. Nu echter al 
deze kranten onderdeel zijn geworden van één en 
hetzelfde mediabedrijf is het gissen welke politiek 
een dergelijk medium voorstaat. Nog steeds staan 
de kranten bol van opinie. Maar wie deze 
opiniemakers zijn en wiens belang zij eigenlijk 
dienen wordt steeds onhelderder. Volgens mij 
kunnen media dus niet neutraal zijn, ook en juist 
niet de nieuwsmedia. Welk nieuws er al dan niet 
geselecteerd wordt, wie het nieuws vertelt en op 
welke aspecten van dat nieuws de aandacht wordt 
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gevestigd kan namelijk wijd uiteenlopende 
effecten hebben op de luisteraar, kijker of lezer. 
Op dit moment zijn de boodschappen in nieuws, 
columns, opinieartikelen, documentaires en films 
verstopt en wordt de consument van deze zaken 
ongemerkt in de één of andere richting gevoerd. 
 
7.2 Propaganda: Edward Bernays 
Media zijn allemaal onderhevig aan het 
verschijnsel dat met een mooi woord ‘PR’ en met 
een helder woord ‘propaganda’ heet. Reclame is 
daar onderdeel van, maar zeker niet het enige 
onderdeel. ‘Propaganda’ of ‘PR’ is een wetenschap 
die inmiddels tot in details is uitgewerkt en is ook 
al zo’n wetenschap die niet te leren is op school. 
Media-experts weten er weliswaar alles van maar 
de gewone burger is goeddeels slachtoffer. 
Edward Bernays, een volle neef van Sigmund 
Freud, gebruikte de ideeën van zijn oom om 
studie te maken naar het beïnvloeden van de wil 
van het volk. Hij is zeer belangrijk geweest voor 
de ontwikkeling van wat nu PR heet en eigenlijk 
gewoon propaganda is. De ontwikkeling van de 
PR is volgens mij zeer schadelijk geweest voor de 
ontwikkeling van een goed functionerende 
democratie, omdat het mensen de mogelijkheid uit 
handen slaat een juist oordeel te vormen over de 
maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom besteed 
ik hier nu een paragraaf aan dit verschijnsel. 
In zijn boek “Propaganda” beschrijft Bernays hoe 
propaganda werkt. Het woord propaganda komt 
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bij de Jezuïeten vandaan die het gebruikten voor 
hun werk om de boodschap van de katholieke 
christendom (De Propaganda Fide) over het 
voetlicht te brengen. Zij moesten daarmee de 
toenemende invloed van het protestantisme in 
Europa terugdringen en waaren daarin zeer 
succesvol. Bernays gebruikt het woord 
propaganda expliciet om aan te tonen hoe 
enkelingen de macht uit kunnen oefenen over 
velen. Volgens hem is de belangrijkste politieke 
ontwikkeling van de wereld het proces geweest 
van de verplaatsing van macht van keizers en 
koningen naar het ‘gewone volk’. Maar wat wil het 
gewone volk eigenlijk met die macht die het heeft 
verworven? Volgens Bernays helemaal niets. Het 
volk heeft geen wil, geen mening, volgens hem. 
Daarom kan iemand die de ambitie heeft om het 
volk in een bepaalde richting te leiden, gebruik 
maken van propaganda. Op die manier kan 
iemand het volk zijn persoonlijke opvatting in de 
mond leggen en het voor elkaar krijgen dat het 
volk zelf aan zijn volksvertegenwoordiger vraagt 
om dit of dat gedaan te krijgen. Je kunt het volk 
op die manier zelfs dingen laten doen die het 
eigenlijk helemaal niet wil.  
Bernays noemt als het eerste grote succes van de 
propaganda het feit dat Amerika meedeed aan de 
Eerste Wereldoorlog. Aanvankelijk was de 
Amerikaanse bevolking sterk gekant tegen 
deelname in deze buitenlandse oorlog. Waarom 
zouden Amerikanen in Europa moeten sneuvelen? 
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Door middel van een zeer uitgebreide 
informatiecampagne met sprekers en posters en 
kranten en allerlei vormen van reclame is het toen 
uiteindelijk toch gelukt om de bevolking over te 
halen. Dit werd het voorbeeld voor vele 
propagandacampagnes erna. Volgens Bernays zijn 
er enkele wetten waaraan je je moet houden als je 
het volk in een bepaalde richting wilt sturen. Wil je 
bijvoorbeeld iedereen bereiken dan moet je je niet 
tot de boven- of middenlaag van de bevolking 
wenden, maar tot de onderlaag. De boodschap 
moet op een zo ‘dom’ mogelijke manier gebracht 
worden. Verder is het niet noodzakelijk dat de 
boodschap ‘correct’ of ‘waar’ is om toch effect te 
hebben. Mensen kunnen zelfs heel bewust weten 
en doorzien dat een bepaalde boodschap een 
leugen is, en tóch doen wat de boodschap van hen 
vraagt. Ook herhaling is belangrijk.  
Propaganda is niet hetzelfde als reclame. Reclame 
is maar een klein onderdeel van het totaal aantal 
mogelijkheden voor propaganda. Volgens Bernays 
is elk verschijnsel dat maar enigszins van doen 
heeft met geluid, tekst of beeld, in te zetten voor 
propagandadoeleinden. Dus ook en juist het 
nieuws waarover zojuist ging, vanwege de 
schijnbaar neutrale uitstraling van ‘het 
nieuwsbulletin’. Maar ook onderwijs is een 
uitstekend propagandamiddel, evenals culturele 
uitingen, wetenschappelijk onderzoek, shows, 
tentoonstellingen en evenementen, etc.  
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Tot slot is het noodzakelijk wanneer je iets van het 
volk gedaan wilt krijgen, dat je goed in kaart 
brengt hoe de maatschappij is onderverdeeld in 
groepen en wie er binnen elke groep opinieleider 
is. Een zeer scherpe observatie van Bernays is 
namelijk dat mensen elkaar doorgaans napraten en 
dat doen volgens bepaalde groepscodes. Binnen 
de ene groep is de ene opinie de norm en binnen 
de andere groep de andere. Elke groep heeft 
enkele voorbeeldfiguren waarnaar elk lid van de 
groep serieus luistert als het om meningen en 
(bijv. politieke) keuzes gaat. Dat kunnen allerlei 
soorten van mensen zijn: hoofdredacteuren van 
een krant, journalisten, hoogleraren, publieke 
intellectuelen, zelfs voetballers of muzikanten. 
tegenwoordig zijn wellicht ook bloggers in deze 
categorie in te delen. Volgens Bernays gaat het 
erom juist deze mensen te benaderen met de 
informfatie die je graag aan het publiek wilt 
duidelijk maken. Deze mensen moet je fêteren, 
vriendelijk behandelen, in de watten leggen en 
speciale gunsten verlenen. Als vanzelf zullen zij 
bewust of onbewust dingen gaan beweren die 
gunstig zijn voor jouw zaak. Zodra zij dit doen 
beïnvloeden zij tegelijkertijd hun schare volgers.   
 
7.2 “9/11 Truth” 
Mijns inziens is het grootste deel van de 
mainstream media inmiddels slachtoffer geworden 
van slimme PR technieken van bedrijven en 
overheden. Bovendien zijn ze zelf zoals gezegd 
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onderdeel van grotere corporaties. Mainstream 
media hebben daarom voor mij goeddeels 
afgedaan als serieus te nemen nieuws- en 
opiniebron. Vergeet niet: volgens de leiders van 
deze wereld zijn we in oorlog: the War on Terror. 
En zoals het oude spreekwoord zegt: het eerste 
slachtoffer in elke oorlog is de waarheid. Die 
waarheid is op sterven na dood. Wat rest is leugen, 
propaganda, halve waarheden en desinformatie. In 
bijzondere mate is dat voor mij duidelijk 
geworden sinds 9/11. Vandaar dat ik hier speciale 
aandacht besteed aan dit onderwerp. Het is 
volgens mij van bijzondere betekenis.  
 
Ik heb ongeveer de hele zomer van 2010 achter 
internet doorgebracht om filmpjes en 
documentaires te kijken en artikelen te lezen over 
9/11. Eerder had ik al “Fahrenheit 9/11” van 
Michael Moore gezien en ook daarin zijn heel 
merkwaardige feiten te zien over de precieze 
gebeurtenissen op 9/11. Later stuitte ik echter op 
de veel radicalere documentaire “Loose Change” 
en die heeft mijn wereldbeeld pas echt aan het 
wankelen gebracht. In het kort komt het er op 
neer dat de aanslagen op 9/11 naar alle 
waarschijnlijkheid niet gepleegd zijn door 
moslimterroristen. In plaats daarvan was het 
vermoedelijk een geheime operatie die het 
Amerikaanse volk klaar moest stomen voor tien of 
twintig jaar oorlog in het Midden Oosten, zoals 
bepaalde elementen in de Amerikaanse overheid 
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en het (militaire) bedrijfsleven graag wilden. Het 
was de Pearl Harbour waarover de eerder 
genoemde PNAC juist een jaar tevoren had 
geschreven. Het duurde een hele tijd voordat ik 
het voor mijzelf kon beamen maar inmiddels ben 
ik er van overtuigd dat dat laatste inderdaad het 
geval is. In dat geval was 9/11 een zogenaamde 
False Flag operatie: een aanslag tegen je eigen 
mensen die je kunt verwijten aan je vijand, zodat 
je met die vijand in oorlog kunt gaan. De ditmaal 
geselecteerde vijand was: de (fundamentalistische) 
islam. Het hele Midden Oosten zou vervolgens 
veranderen in een slagveld.  
Voor mij staat het onomstotelijk vast dat de 
Amerikaanse regering liegt over de precieze 
toedracht van de gebeurtenissen op 9/11. We 
hebben op grond van datgene wat de mainstream 
media ons aan informatie hebben verstrekt niet de 
juiste informatie tot onze beschikking om te 
oordelen over wat er op die dag precies is 
gebeurd. Wel weten we inmiddels dat bijna alle 
elementen van het ‘officiële verhaal’ dat de 
overheid en alle commerciële media verkopen, 
niet kloppen. Er zijn talloze onuitgelegde 
blunders, onjuistheden, vergissingen en 
onmogelijkheden in dat verhaal. Een aantal 
voorbeelden:  

• Van de 19 zogenaamde  vliegtuigkapers 
heeft minimaal de helft zich later gemeld. 
Zij leven nu nog gewoon ergens in het 
Midden Oosten.  
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• De zogenaamde  ‘moslim-
fundamentalisten’ die de aanslagen 
pleegden rookten, dronken en gingen naar 
stripclubs 

• Geen van de vier gekaapte vliegtuigen op 
die dag is onderschept door straaljagers, 
terwijl dat normaal altijd gebeurt en 
datzelfde jaar al regelmatig gebeurd was. 
Op 9/11 zijn er vier kapingen 
tegelijkertijd aan de hand en gebeurt er 
niets. Het Amerikaanse luchtruim is veruit 
het meest beveiligd ter wereld, zeker 
boven Washington, het regeringscentrum. 
Binnen tien minuten à een kwartier is het 
mogelijk een gekaapt vliegtuig met 
straaljagers te begeleiden, te dwingen tot 
een landing of zelfs neer te schieten. Op 
9/11 vliegen sommige gekaapte 
vliegtuigen tot wel een uur lang rond, 
zonder dat er ook maar één vliegtuig van 
de luchtmacht reageert. Dit lijkt me een 
nogal onwaarschijnlijk scenario. Dit 
betekent één van twee dingen: of een 
aantal mensen heeft extreem grote fouten 
gemaakt. Maar waarom is er dan niemand 
van hen ontslagen? Of er was opzet in het 
spel.  

• Later op de middag van 9/11 stort er nog 
een wolkenkrabber naar beneden. Dit 
gebouw, ‘WTC 7’, 47 verdiepingen hoog, 
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stort om vijf uur 's middags in een perfect 
symmetrisch patroon in vrije valsnelheid 
in en verandert daarbij nagenoeg in fijn 
stof. Dit gebouw stond weliswaar in 
brand maar was niet geraakt door een 
vliegtuig en was ook niet noemenswaardig 
beschadigd door het instorten van de 
andere torens. Het stond verder weg van 
de Twin Towers dan een aantal andere 
gebouwen die wel gewoon beleven staan.  

• Experts op het terrein van architectuur, 
constructie en explosieven hebben grote 
problemen in het verhaal over het 
instorten van de Twin Towers. Kort 
gezegd komt het hier op neer: Als je ziet 
en berekent dat de torens... 

1. nagenoeg symmetrisch, recht 
naar beneden kwamen (en dus de 
weg van de meeste weerstand 
(het intacte gebouw) kozen, 

2. in nagenoeg vrije val naar 
beneden kwamen (110 
verdiepingen in 10 seconden), 

3. Op enkele staalconstructies na 
volledig verpulverden (geen 
computers, geen bureaus, mensen 
etc zijn heel teruggevonden, 
allemaal tot fijn stof vermalen), 

4. Er high-tech nanothermate 
(ontstekingsmiddel) in elk 
stofsample is gevonden, 
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5. het zeer onwaarschijnlijk is dat 
brand tot totale instorting  van 
dergelijke wolkenkrabbers kan 
leiden, 

6. Er zeer lang, zeer hoge 
temperaturen in de puinhopen 
van Ground Zero zijn gemeten… 

…kan de conclusie alleen maar zijn dat er 
explosieven zijn gebruikt om de torens te 
doen instorten29. Dit moet nader 
onderzocht worden: wie de explosieven 
heeft geplaatst en op wiens orders. Dan 
kan er pas een eerlijke gerechtelijke 
vervolging van de werkelijke schuldigen 
komen. 

• Een Boeing 747 verdwijnt volledig in een 
klein gat in het Pentagon. Van een ander 
vliegtuig is helemaal niets meer over dan 
een gat in de grond bij Shanksville. Er 
was ter plaatse alleen toevallig wel een 
paspoort van een van de terroristen 
gevonden –heel handig- terwijl de rest 
van het vliegtuig met passagiers en al is 
verdwenen in de grond. Een ander 
onbeschadigd paspoort belandt, heel 
praktisch voor de FBI,  uit een 
exploderend vliegtuig in een Twin Tower 
op de stoep bij het WTC.  

                                                      
29 Zie voor meer informatie: www.ae911truth.org  
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• Bin Laden is nooit officieel in staat van 
beschuldiging gesteld en heeft ook nooit 
enige betrokkenheid toegegeven maar 
altijd ontkend. Het is erg gunstig dat hij 
nu dood is, zodat hij zijn versie van het 
verhaal nooit meer met de wereld kan 
delen.  

• Het officiële onderzoek naar 9/11 is pas 
een jaar na dato begonnen en alleen 
wegens aanhoudend aandringen en 
actievoeren van een groep nabestaanden. 
De oorlog tegen Afghanistan begon 
daarentegen al een maand na 9/11, dus 
zonder dat er publiekelijk nog iets bekend 
was over de oorzaak van de aanslagen. 
Dit officiële onderzoeksrapport is verder 
zeer onvolledig en bespreekt bijvoorbeeld 
niet eens het instorten van ‘WTC 7’.  

 
Kortom: voor mij is 9/11 de reden dat ik 
mainstream media niet meer serieus kan nemen. 
Geen enkel commercieel nieuwsmedium ter 
wereld heeft de ongerijmdheden rond 9/11 – op 
kleine items en berichtjes na – consequent en 
kritisch durven aankaarten. Het is simpelweg not 
done. Een no go area voor elke journalist. Iedereen 
die probeert daar iets aan te veranderen wordt 
weggezet als ‘conspiracy theorist’ waarna hij als 
volslagen gek niet meer serieus genomen hoeft te 
worden. 9/11 heeft mij laten zien dat de 
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mainstream media niet meer onafhankelijk zijn. 
Het meeste ervan is irrelevant, dient speciale 
belangen van een aantal bedrijven en groepen 
extreem rijke ondernemers, bankiers, speculanten 
en malafide politici. Het grootste deel, inclusief 
dat van zgn. kwaliteitsmedia bestaat uit enerzijds 
entertainment, sport en lifestyle en anderzijds 
reclame en propaganda. Wie iets van de wereld wil 
weten zegt zijn abonnementen op kranten op, 
gooit zijn tv weg en gaat zelf op onderzoek uit in 
onderzoeksjournalistieke boeken en op het 
internet.   
9/11 was mijns inziens een grote ‘psyops’, een 
operatie om het volk op het verkeerde been te 
zetten waarna er extreme maatregelen genomen 
konden worden, zogenaamd in het kader van de 
bestrijding van terrorisme. Ondertussen perkten 
die maatregelen de rechten en vrijheden van 
gewone burgers in. Ook is de toch al enorme 
oorlogsindustrie nog verder uitgebreid en zijn we 
een miljoen doden in Afghanistan en Irak verder. 
Burgers worden geacht bang te zijn zodat zij geen 
probleem vormen en zich netjes aanpassen aan het 
steeds uitgebreidere grid van controle , screening, 
monitoring, identificatie, etc, etc. Zonder 9/11 
was dit niet mogelijk geweest30 maar omdat 
iedereen zo bang is gemaakt laten mensen het 

                                                      
30 Net zomin als de islamhaat van Wilders en zijn partij 
denkbaar zou zijn geweest. 
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gewoon gebeuren. Terugkijkend op alle oorlogen 
en extreme antiterrorisme maatregelen denk ik wel 
dat het een onderdeel is van een groter plan om de 
wereld in op een bepaalde manier om te vormen, 
te militariseren, te politiseren en te controleren. 
 
7.4 Mainstream versus alternatieve media: 
propaganda versus conspiracy 
Het internet heeft een wereld geopend die 
voorheen gesloten was voor de meeste mensen. 
Feiten en theorieën komen boven die jarenlang 
hebben gesluimerd en slechts bij enkelingen 
bekend waren. Veel ervan is onzin of onbewezen 
maar een substantieel deel is correcte maar 
onderdrukte informatie. De algemene naam die nu 
gebezigd wordt voor dit soort van informatie is 
‘conspiracy theory’. Zodra informatie is 
bestempeld als conspiracy theory is het besmet en 
willen mainstream media het niet verder 
onderzoeken. Ik wil hierbij een pleidooi doen voor 
het serieus nemen van datgene wat nu conspiracy 
theorie wordt genoemd. 
 
Het concept ‘conspiracy theory’ is an sich zeer 
interessant. Letterlijk betekent het een theorie 
over de toedracht van een feitelijke gebeurtenis die 
veronderstelt dat er ‘meer aan de hand is’, 
namelijk een samenzwering van één of meer 
partijen om een bepaald, meestal politiek, doel te 
bereiken. Zo wordt vermoed, en mijns inziens niet 
onterecht, dat de moord op de beide broers 
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Kennedy en op Martin Luther King niet het werk 
was van lone gunman, van lonely wolfs, mensen die 
alleen handelden en vanwege persoonlijke 
motieven. In tegendeel zouden die moorden 
beraamd en uitgevoerd zijn door hoge politici om 
politieke doelen te verwezenlijken.  
Echter, op dit moment is het zo, dat iedereen die 
een alternatieve toedracht vermoed van een 
historische gebeurtenis, kan worden weggezet als 
‘conspiracy theorist’. De betekenis van dat 
wegzetten is dan dat iemand niet serieus genomen 
hoeft te worden omdat hij of zij onzinverhalen 
verkoopt, een fantast is. Met andere woorden, het 
begrip conspiracy theory heeft een lading gekregen 
die het oorspronkelijk niet had. De mensen die het 
woord conspiracy theory gebruiken, gebruiken dat 
meestal in afkeurende zin: “dit of dat is een 
conspiracy theory en daarom hoeft het niet serieus 
genomen te worden”. Wat mij betreft is deze 
praktijk een handige spin voor iedereen (vooral 
iedere overheid of bedrijf) die met onwenselijke 
informatie te maken heeft. Een propagandatruc. 
Er bestaat een interessante video op Youtube van 
een openbare discussie tussen Noam Chomsky en 
Frits Bolkestein uit 1988. Chomsky doet daarin 
heel helder en gedetailleerd uit de doeken dat de 
VS verantwoordelijk zijn voor militaire steun aan 
de Indonesische overheid ten bate van de 
onderdrukking en massamoorden op Oost Timor. 
Bolkestein weigert dit te geloven en wordt boos. 
Hij roept op een gegeven moment in het debat: 
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“it's a boys dream, it's all conspiracy theory”, 
waarna hij wegloopt uit de zaal met het excuus dat 
hij nog een ander overleg heft waar hij naartoe 
moet. Overigens is alles wat Chomsky daar 
beweerde inmiddels geaccepteerde geschiedenis. 
Het is eenvoudig om alle informatie die je niet 
welgezind is te bestempelen als conspiracy theory 
en de media neemt het vervolgens niet meer 
serieus. Dat is zeer sterk aan de hand met de 
zojuist beschreven gebeurtenissen op 9/11. 
Echter, wanneer je deze truc doorziet en begint 
jezelf open te stellen voor datgene wat die 
zogenaamde conspiracy theories beweren, dan zie je 
dat het heel vaak helemaal niet zo onzinnig is. 
Natuurlijk gaan er vele fantastische verhalen rond 
op het internet die geen enkele substantie hebben. 
Maar ieder mens is zelf in staat om te doorzien 
welke dat zijn: er bestaat voor dat soort verhalen 
doorgaans geen enkele documentatie, geen enkele 
ooggetuige, helemaal niets. Echter, er is zeer veel 
informatie beschikbaar die nooit door de media 
zal worden gebracht als nieuws maar die wel 
degelijk helder en duidelijk gedocumenteerd en 
aantoonbaar is. 9/11 is daarvan een zeer duidelijk 
voorbeeld.  
Kortom het gehele begrip conspiracy theory, 
samenzweringstheorie, functioneert op dit 
moment als discussiestop in de media. De media 
die zichzelf zogenaamd serieus nemen willen zich 
natuurlijk niet branden aan halve waarheden en 
fantastische vermoedens. En terecht. Maar als veel 
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van de zogenaamde samenzweringstheorieën nu 
goed gedocumenteerd zijn en in een heel aantal 
gevallen zelfs zinniger dan de officiële toedracht 
van bepaalde nieuwsfeiten, dan wordt het anders. 
Op zich is het al zeer vreemd dat mensen in 
beginsel niet willen geloven in het bestaan van 
samenzweringen. Zowel Plato in De Staat als het 
Taoïstische geschrift de Zhuang Zi, noemen 400 
jaar voor Chr. al samenzwering als één van de 
basistechnieken om macht te vergaren of te 
behouden. Ofwel: het is al eeuwen bekend dat 
mensen die streven naar politieke macht daarbij 
alle trucs uit de kast halen om het zover te krijgen, 
waaronder samenzwering. Maar onze media willen 
er niet aan. Terwijl inmiddels al vele zogenaamde 
‘samenzweringstheorieën’ uit het recente verleden 
bewezen geschiedenis zijn. Ze hebben hun weg 
gevonden naar o.a. Wikipedia, toch niet het meest 
kritische en onafhankelijke medium. Zo is het 
inmiddels bekend dat de Vietnamoorlog is 
begonnen door een ‘incident’ dat nooit heeft 
plaatsgehad. Volgens de VS vielen de Noord 
Vietnamezen een Amerikaans oorlogsschip aan in 
de zogenaamde Gulf of Tonkin. Dit incident was 
echter een verzinsel. De eerste Golfoorlog begon 
doordat de VS de Amerikaanse bevolking ervan te 
overtuigde dat Irakese soldaten ‘babys’ uit 
couveuses op de grond smeten’. Het theater werd 
compleet uitgevoerd met een huilende ‘zuster’ uit 
het betreffende ziekenhuis bij een persconferentie, 
die later de dochter bleek te zijn van de Koeweitse 
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Ambassadeur. Allemaal terug te vinden op 
Youtube. Dit was één en al misleiding en leugen. 
Bij de laatste oorlog in Irak nog bleek alle 
informatie over zogenaamde massa- 
vernietigingswapens gefabriceerd te zijn, pure 
onzin. Toch gingen alle grote media er destijds in 
mee, zonder kritiek. En wat te denken over de 
Taliban en Al-Qaeda? Beide zijn het door de CIA 
opgezette en getrainde groeperingen die destijds 
gebruikt werden om de Sovjets te bestrijden in 
Afghanistan. De Taliban worden nu neergezet als 
de vreselijkste terroristen. Als zodanig doen ze 
handig dienst als ‘boeman’, als excuus om zelf 
terreur te verspreiden overal op aarde. Maar de 
video waarin de zojuist besproken Zbigniew 
Bzrezinski deze zelfde mannen bemoedigend 
toespreekt en kijkt hoe zij trainen voor de strijd 
tegen de Sovjets is gewoon voor iedereen 
beschikbaar op het internet. En dit is maar een 
kleine selectie van alles wat als serieus en 
‘objectief’ nieuws wordt gebracht maar in feite 
domme propaganda is.  
 
Zodra je deze dynamiek tussen officiële media en 
alternatieve berichtgeving doorkrijgt krijgt de 
wereld die je denkt te kennen een Matrix-achtige 
vorm. Je moet je afvragen: welke pil ga ik slikken, 
de blauwe of de rode. Wil ik als een baby gevoerd 
worden met domme informatie door media die er 
niet op uit zijn waarheid te vertellen maar enkel 
om geld te verdienen? Of wil ik simpelweg weten 
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wat er echt gebeurd is? Op zich is het antwoord 
daarop heel eenvoudig te geven. Natuurlijk wil 
men precies weten wat er écht aan de hand is, en 
niet wat de grote media willen dat jij denkt dat er 
aan de hand is. In dat laatste geval is het zaak om 
zelf op zoek te gaan. Natuurlijk is het daarbij 
tevens van belang om niet alle ‘alternatieve’ 
informatie voor zoete koek te slikken. Daar zit net 
zo goed veel fantasie, onzin, spin en propaganda 
tussen.  
 
Tot slot de volgende gedachte. Het is een bekende 
uitspraak die zegt dat geschiedenis wordt verteld 
door de overwinnaar. Hiermee wordt bedoeld dat 
iedereen die ‘overwint’ vervolgens in staat is de 
geschiedenis te herschrijven zoals hij wil. “He who 
controls the past, controls the future”, zoals 
Orwell zei. Heel erg serieus kunnen we die 
geschiedenis alleen niet nemen, het is feitelijk 
propaganda. Diezelfde mensen met macht 
noemen alle geschiedenis en informatie die hen 
niet welgezind is ‘conspiracy theory’. En 
‘conspiracy theory’ wordt dan ook wel de 
‘geschiedenis van de verliezers’ genoemd.  
Maar welke consequentie heeft deze vaststelling  
voor het historische waarheidsgehalte van beide, 
van zowel de officiële geschiedschrijving als de 
‘conspiracy theory’? Wat mij betreft dat ze beide 
even zeer of even weinig serieus genomen moeten 
worden. Van beide valt iets te leren. Alleen 
wanneer ze samen genomen worden is er iets van 
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werkelijkheid te ontdekken. Misschien heeft 
‘conspiracy theory’ zelfs wel een streepje voor 
omdat die zonder verder belang redeneert: er is 
geen macht mee te verkrijgen of te verdedigen 
maar laat zien hoe de macht in elkaar zit. 
Nieuwsmedia schrijven de geschiedenis van elke 
dag en doen dat voornamelijk vanuit het 
perspectief van diegene die de macht heeft. 
Alternatieve media laten het onwelgevallige 
nieuws zien vanuit een minderheidsperspectief. 
Karl Rove, destijds belangrijk adviseur van Bush 
jr. liet heel duidelijk zien hoe machthebbers hun 
eigen rol opvatten als vormgevers van ‘de 
geschiedenis’. Hij zei ooit tegen een journalist:  
(Rove)”… said that guys like me were “in what we 
call the reality-based community,” which he 
defined as people who “believe that solutions 
emerge from your judicious study of discernible 
reality.” ... “That's not the way the world really 
works anymore,” he continued. “We’re an empire 
now, and when we act, we create our own reality. 
And while you’re studying that reality—
judiciously, as you will— we’ll act again, creating 
other new realities, which you can study too, and 
that's how things will sort out. We’re history’s 
actors…and you, all of you, will be left to just 
study what we do.”31 

                                                      
31 Ron Suskind, The New York Times Magazine, 17-10-2004 
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Met andere woorden: jullie gewone mensen 
baseren je op zoiets achterhaalds als ‘realiteit’. 
Maar voor ons machthebbers bestaat er geen 
objectieve realiteit, wij maken die realiteit en jullie 
mogen het opschrijven hoe wij het dicteren. 
Onder meer, zo denk ik dan, door alles wat niet in 
het plaatje past maar wel correct is, ‘conspiracy 
theory’ te noemen.  
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Deel 3: Kunst en politiek: een 
ambivalente relatie  
 
Inleiding 
Deel 1 heeft een uitgebreide theorie gegeven van 
kunst en de plaats van kunst in het leven. Deel 2 
was een antwoord op de vraag “wat is politiek?” 
en gaf een analyse van de huidige politieke 
realiteit. Dit deel gaat in op de hoofdvraag, die 
naar de verhouding tussen kunst en politiek. Dat 
kunst een sociale of politieke betekenis en 
relevantie zou hebben is helemaal niet 
vanzelfsprekend. Je kunt een hele kunstbeurs 
aflopen en tussen de drieduizend schilderijen niet 
één schilderij tegenkomen dat ergens probeert te 
verwijzen naar de sociale of politieke realiteit van 
vandaag de dag. Er zijn kunstenaars te over die 
juist vinden dat kunst helemaal niets met politiek 
te maken heeft of zou moeten hebben. Vaak gaat 
hun kunst over andere zaken. Bijvoorbeeld over 
heel persoonlijke dingen: herinneringen, 
verlangens en gevoelens ofwel over meer abstracte 
filosofische dingen: schijn en werkelijkheid, ruimte 
en tijd, waarneming en essentie of tot slot over 
typische kunstthema’s als kleurgebruik, 
compositie, textuur, (im)materialiteit. Politiek is 
dus helemaal niet noodzakelijk als onderwerp van 
een kunstwerk. Tegelijkertijd kan men constateren 
dat de aandacht voor politiek in de kunst de 
afgelopen jaren weer sterk is toegenomen. Op 
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grote internationale kunstbiënnales is politieke 
kunst niet meer weg te denken. In dit deel 
bespreek ik eerst de relatie die kunst door de 
geschiedenis heen met politiek had, vanaf de 
middeleeuwen tot heden. Vervolgens stel ik de 
vraag wat politieke kunst eigenlijk is en of het kan 
bestaan. Tot slot kom ik bij een bespreking van de 
hoofdvraag: welke politieke relevantie heeft kunst, 
welke relevantie zou het kunnen hebben of 
moeten hebben? 
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Hoofdstuk 8. De Geschiedenis van de relatie 
tussen kunst en politiek  
 
Ook al houden kunstenaars zich lang niet altijd 
expliciet bezig met de sociale en politieke realiteit, 
kun men zeggen dat kunst altijd, 
noodzakelijkerwijs, een verband houdt met deze 
realiteit. Bewust of onbewust. Er zijn talloze 
voorbeelden in de geschiedenis waarin kunst en 
politiek maar al te dicht bij elkaar zaten. In dit 
hoofdstuk ga ik met zevenmijlslaarzen door de 
kunstgeschiedenis om voorbeelden aan te tonen 
van de manier waarop de politieke en artistieke 
realiteit met elkaar verbonden waren.  
 
8.1 de middeleeuwen en de renaissance  
Je kunt de gehele middeleeuwse Europese kunst 
zien vanuit de centrale positie die de christelijke 
religie op dat moment had in de samenleving. Alle 
kunst uit die tijd betreft meer of minder Bijbelse 
of kerkelijke voorstellingen. Echter, we hebben 
een aantal hoofdstukken eerder ingestemd met 
Carl Schmitt die zei dat ‘het politieke’, de strijd om 
de macht, zich steeds verplaatst en steeds andere 
maatschappelijke verschijnselen kiest om zich te 
uiten. Momenteel is dat voornamelijk het terrein 
van de economie maar in de middeleeuwen was 
dat de religie. Zo bekeken, krijgt deze kunst van 
de middeleeuwen behalve een religieuze ook een 
politieke betekenis. De kerk was simpelweg de 
belangrijkste opdrachtgever van kunstenaars. De 
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kerk gebruikte kunst om haar boodschap over te 
brengen op de massa en daarmee ook haar invloed 
te doen gelden op deze massa. Kijk naar alle kunst 
die in opdracht van Pausen, kardinalen en 
bisschoppen is gemaakt. Geeft iets de macht van 
de Katholieke kerk beter weer dan de Franse 
Kathedralen, de overweldigende Sint Pieterskerk 
van Michelangelo en de Vaticaanse Musea, vol 
met de mooiste renaissance kunst? Hoeveel 
kerken uit die tijd zijn niet te vergelijken met 
bastions of paleizen, bij uitstek gebouwen van 
wereldlijke machthebbers? Natuurlijk gaat deze 
redenering heel snel. Ik wil het niet doen 
voorkomen alsof middeleeuwse en 
renaissancekunst gereduceerd zou kunnen worden 
tot politieke pamfletten, integendeel. Er blijft in 
veel van deze kunst iets unieks behouden dat ver 
uitstijgt boven de toevallige machtscontext. Niet 
zelden zijn deze kunstwerken uitingen van diepe 
religieuze en mystieke bewogenheid van de 
kunstenaar. Het bijzondere in deze kunst is 
uiteindelijk ook ongrijpbaar en geheel eigensoortig 
en van een onafhankelijke zeggingskracht die 
losstaat van elke politieke betekenis. Niettemin 
kan zonder meer gezegd worden dat kunst een rol 
speelde in de toenmalige machtspositie van de 
kerk in de samenleving. Niet voor niets vindt er 
aan het begin van de reformatie een beeldenstorm 
plaats in de Nederlanden: dit was een regelrechte 
aanslag op de kunst die symbool stond voor de 
(onterechte) rijkdom en macht van de kerk. De 
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reformatie wilde terugkeren tot de kern van waar 
het in het christendom om ging en alle entourage, 
alle uitstraling van wereldlijke macht verwijderen.  
 
8.2 de Barok 
Het antwoord op dit ‘barbarisme’ van 
beeldenstorm en reformatie werd door de 
katholieke kerk opnieuw vormgegeven met behulp 
van kunst, en wel in het bijzonder de barok. Veel 
meer nog dan de voorafgaande kunst had de 
barok een politiek doel. De barok was onderdeel 
van een doelbewuste en zeer grootschalige 
campagne, de ‘contrareformatie’, om het aan het 
protestantse geloof verloren terrein terug te 
winnen. De barok kan gezien worden als de eerste 
doelbewuste propagandacampagne ooit. Hoe 
gouder, ronder, krulliger de kerken en hoe groter 
en naakter de schilderijen, hoe beter. Persoonlijk 
ervaar ik deze gebouwen en schilderijen daarom 
vaak als saai en, hoewel letterlijk overvol, leeg aan 
betekenis. Ze lijken uitsluitend uit te zijn op 
effectbejag, overweldiging en intimidatie. 
Hierdoor verliezen deze werken een zelfstandige 
zeggingskracht, los van de Roomse propaganda. 
Op het moment zelf was deze kunst echter zeer 
effectief. De contrareformatie was een succes en 
wist, mede dankzij de kunst, grote gebieden weer 
terug te brengen binnen de Rooms Katholieke 
invloedssfeer.  
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8.3 de Gouden Eeuw in Nederland 
Ook de schilderkunst in de Nederlanden van de 
Gouden Eeuw kan beter worden begrepen vanuit 
de veranderde politieke context. Schilders uit deze 
tijd stapten ineens massaal over op andere 
onderwerpen: stillevens, landschappen, portretten 
in plaats van religieuze taferelen. De politieke 
verhoudingen veranderden. Niet langer was de 
kerk politiek overheersend, maar kregen de 
handelaren de vrijheid om bezit en macht te 
vergaren. Zij hadden andere interesses dan de kerk 
en wilden eenvoudig de muren van hun 
herenhuizen decoreren met mooie schilderijen. 
Anderzijds kan het ook een bij uitstek protestantse 
kunst genoemd worden, en die was onlosmakelijk 
verbonden met de politieke vrijheidsstrijd van de 
Nederlanden tegen Spanje. Dit is een voorbeeld 
van kunst die politieke veranderingen niet zozeer 
initieert maar de politieke veranderingen volgt en 
zich aanpast aan de behoeften van de tijd. 
 
8.4 De twintigste eeuw 
De twintigste eeuw laat de meeste heldere 
verbanden tussen kunst en politiek zien. Was ze 
niet een direct gevolg van politieke verhoudingen, 
dan was ze er tegen wil en dank wel een 
afspiegeling van. Over Hitlers kunstopvatting zijn 
al vele boeken vol geschreven en dat zal ik hier 
niet herhalen. Over de ‘entartete Kunst’, en 
Hitlers opvattingen over ‘rechtgeaarde’ 
Germaanse kunst is veel bekend. Anderzijds had 
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de totalitaire kunst onder de Sovjet dictators een 
exact vergelijkbare functie. Daar was de artistieke 
vrijheid gaandeweg geheel bezweken onder het 
gewicht van het totalitaire Stalinistische ideaal. 
Iedereen kent de enorme doeken wel met enkel 
overgelukkige lachende mensen met appelrode 
wangen die het een of andere bloemstuk aan 
Lenin of Stalin aanbieden of strijden voor de 
Grote Zaak.  
Interessanter is dat een dergelijk verband tussen 
kunst en politiek ook aan ‘de andere kant’ dus aan 
Westerse, ‘geallieerde’ zijde bestond. In de tijd van 
de Koude Oorlog, betekende Jackson Pollock veel 
meer voor Amerika dan gewoon een goede 
kunstenaar te zijn. Hij werd met zijn expressieve -
schijnbaar volstrekt apolitieke- ‘drippings’ expliciet 
en doelbewust gebruikt in de propaganda naar de 
Sovjetstaten en de landen binnen de eigen, 
Westerse invloedssfeer.32 Door de promotie van 
zijn schilderijen wist de CIA de boodschap dat de 
VS het paradijs van de vrijheid zou zijn, kracht bij 
te zetten. Daar kon en mocht namelijk de meest 
experimentele en vrije kunst gemaakt worden, zo 
was de propagandaboodschap.  

                                                      
32 Zie bijvoorbeeld de Independent: Modern art was cia ‘weapon’ 
http://www.independent.co.uk/news/world/modern-art-
was-cia-weapon-1578808.html 
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8.5 hedendaagse kunst 
In onze eigen samenleving bestaan dergelijke 
verhoudingen tussen kunst en politiek nog steeds. 
Ik zou de stelling willen onderschrijven dat ook de 
zogenaamd niet-politieke kunst van dit moment 
onvermijdelijk een politieke/matschappelijke 
betekenis heeft. Zo heeft de afgelopen jaren de 
extreme macht van het Grote Geld zich 
nadrukkelijk laten zien in de kunst. Op dit 
moment lijkt een ‘groot kunstenaar’ zich vooral te 
laten definiëren aan de hand van de hoeveelheid 
miljoenen dollars iemand omzet: van één schilderij 
van Jeff Koons kun je een hele collectie meesters 
uit de Gouden Eeuw aanschaffen. Damien Hirst 
zijn bekendste werk is een platina schedel, 
ingelegd met meer achtduizendzeshonderd 
diamanten. Volgens Hirst zelf is het is aangekocht 
door een investeringsmaatschappij voor vijftig 
miljoen pond, hoewel anderen dit betwijfelen en 
beweren dat zijn uitspraak alleen bedoeld is om de 
marktwaarde van zijn andere werk op te krikken. 
Eerder is gezegd dat macht en geld sterk met 
elkaar te maken hebben: wie het geld heeft, heeft 
de macht. Deze regel geldt ook niet zelden binnen 
de kunstwereld.  
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Hoofdstuk 9. Politieke Kunst 
 
9.1 Wat is ‘politieke kunst’?  
Kunst staat voortdurend in verhouding tot de 
politieke realiteit, of het zich daar nu van bewust is 
of niet. Maar wat in het vorige hoofdstuk nog niet 
aan bod is gekomen is het verschijnsel van de 
‘politieke kunst’. Dit is een verschijnsel dat al vele 
jaren bestaat. De vraag naar de verhouding tussen 
kunst en politiek is dan ook verre van nieuw. Maar 
wat is dat eigenlijk, ‘politieke kunst’? In 
tegenstelling tot de kunst die uitvloeisel en gevolg 
is van de bestaande politieke cultuur, de kunst die 
de mensen met macht en geld bevestigt in hun 
positie en hen voorziet van passende decoratie 
voor hun paleizen en penthouses, is politieke 
kunst juist kritisch op deze macht.  
In hoofdstuk één is kunst beschreven als een 
manier om zich als mens te oriënteren in het 
leven. Politieke kunst wil daarbij vooral de sociale 
en politieke realiteit duiden en daarin een richting 
aangeven. Het heeft als vanzelfsprekend daardoor 
een zekere morele lading: er zijn goede 
ontwikkelingen maar ook slechte ontwikkelingen 
in de wereldmaatschappij. Er is misschien hoop 
voor de toekomst maar ook dreiging en kwaad. 
Dat laatste heeft bij politieke kunst zelfs meestal 
de overhand: het signaleren van het kwaad: slechte 
bedrijven, misdaden van overheden, miserabele 
leefomstandigheden van mensen, milieuvervuiling, 
etc, etc. 
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De vraag om een artistiek antwoord op 
maatschappelijke en politieke vragen wordt groter 
naarmate de ernst van het onrecht en het 
wangedrag binnen eigen politieke en economische 
context zich aan iedereen opdringt. Er zijn 
momenten dat het gehele leven gepolitiseerd en 
gepolariseerd raakt. Elke uitspraak of kunstwerk 
binnen zo’n gepolitiseerde context krijgt 
automatische een politieke betekenis. Neutraal 
blijven is dan geen optie, of eerder: neutraliteit 
betekent impliciet instemmen met de status quo, 
en dus met de heersende macht die zich schuldig 
maakt aan systematisch onrecht, misstanden, 
corruptie of machtsmisbruik. Doen alsof je 
gewoon kunt blijven schilderen over bloemetjes 
en bijtjes of over semi-filosofische thema’s wordt 
op dat moment mijns inziens twijfelachtig. Kunst 
is geen decoratie, mooimakerij of esthetisering. 
Kunst probeert net als filosofie en religie de 
werkelijkheid op haar eigen manier te begrijpen. 
Ook het reëel bestaande onrecht in die 
werkelijkheid, doet  een beroep op vertaling in 
kunst. Een vergelijkbaar beroep doet het op het 
religieuze bewustzijn en het denken. Die laatste 
vinden door middel van bijvoorbeeld diaconie (in 
de kerk) of ethiek en moraal (in de filosofie) een 
omgang met het lijden en het kwaad. Ook op 
kunst doet ‘de ellende van de wereld’ een beroep. 
Juist omdat een politieke duiding binnen een 
gegeven politieke context misschien wel 
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onvermijdelijk is, is het maar beter als de 
kunstenaar zich van deze duiding bewust is en 
probeert deze zelf te controleren. De kunstenaar is 
in staat de duiding van zijn werk te sturen, meer of 
minder expliciet te maken en op een bepaald doel 
te richten. Kunst die zich bewust is van zijn eigen 
politieke context en daarbinnen zoekt naar het 
meest juiste (niet zelden subversieve, geweldloze, 
tegen armoede, onrecht, onderdrukking en oorlog 
gerichte) perspectief, is ‘politieke kunst’. 
 
9.2 Problemen van politieke kunst 
Zoals gezegd is het fenomeen politieke kunst al 
lange tijd bekend. Toch vraag ik me altijd af welke 
zeggingskracht deze politieke kunst nu echt heeft. 
Dat politiek invloed heeft op kunst is nu wel 
genoegzaam aangetoond, maar welke invloed 
heeft kunst op de politiek, op de macht? Vaak lijkt 
de uitstraling van politieke kunst beperkt tot een 
klein groepje kenners, een select gezelschap 
insiders en gelijkgestemden die - hoe kan het ook 
anders - natuurlijk weinig tot geen politieke macht 
hebben. Politieke kunst kent veel zwakheden en 
valkuilen. Hieronder bespreek ik er enkele.  
 
9.2.1 Moralisme 
De grootste valkuil voor iedereen die zich kritisch 
uit, is de valkuil van het moralisme. Ik bedoel met 
moralisme het ‘wijzende vingertje’ waar de meeste 
mensen - terecht - een hekel aan hebben. 
Moralisme is het uiten van kritiek op iemand 
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anders zonder daarbij ook zelfkritiek in acht te 
nemen, voor zichzelf een andere maatstaf te 
hanteren dan voor anderen. Een dergelijke 
‘kritische’ houding is ongeloofwaardig en maakt 
zichzelf belachelijk. Zoals een ouderwetse 
uitdrukking zegt: als je met de vinger naar iemand 
anders wijst, wijzen er nog altijd drie naar jezelf.  
Met andere woorden, iemand die probeert 
maatschappelijke en politieke misstanden aan de 
orde te stellen, maakt het zichzelf moeilijk omdat 
de eerste vraag aan hem/haar zal zijn: “en wie ben 
jij zelf dan? Vind jij jezelf zo ontzettend goed dat 
je het recht hebt om deze kritiek te uiten? Zou je 
je niet eerder op je eigen gebreken moeten 
richten?”  
Iets dergelijks lijkt voornamelijk op de loer te 
liggen bij geëngageerde kunstenaars die 
commercieel succesvol worden. Het gebeurt niet 
zelden dat zij behalve rijk, ook blasé en daarmee 
betekenisloos worden. Een voorbeeld daarvan 
vormt een generatie zeer geëngageerde politieke 
schilders in Duitsland uit de jaren ’80, zoals 
Immendorf, Baselitz, Lüpertz en Kiefer. Zij 
maakten furore met hun tegendraadse, extreme en 
confronterende politieke schilderijen. Echter, hun 
grote succes maakte hen tegelijkertijd krachteloos. 
Hun belangrijkste protest was gericht tegen de 
onrechtvaardige economische verhoudingen en de 
dreigende oorlog tussen Oost en West. Binnen de 
kortste keren echter, hadden ze zelf veel geld en 
verslapte hun protest. Het werden gezapige 
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schilders met weinig relevantie. Er is een groot 
gevaar, juist voor maatschappelijk geëngageerde 
kunstenaars om niet zelf ten prooi te vallen aan 
datgene wat men bekritiseert. De markt is in staat 
om een integer kunstenaar ook commercieel 
succesvol te maken. Op dat moment bestaat het 
risico dat die kunstenaar zijn aandacht gaat 
verplaatsen naar de noodzaak tot uiting van zijn 
boodschap naar de mogelijkheid zijn 
‘marktaandeel te vergroten’.  Hij wordt een van 
die rijken die zich geen zorgen meer hoeft te 
maken om zijn toekomst. De kans is dan aanwezig 
dat hij/zij zo het (armoede/rechteloosheids) 
perspectief op de realiteit verliest, dat hem de 
aanvankelijke energie tot kunstproductie gaf.  
 
9.2.2 Misplaatste prententie 
Een andere gevaar van politieke kunst, dat 
samenhangt met het voorafgaande probleem, is 
dat het ergens in tegenspraak lijkt met een 
diepliggende eigenschap van kunst. Gaat kunst 
namelijk niet vooral om het openstaan, het 
ontdekken van datgene wat op de kunstenaar 
toekomt: het onbekende, het mysterie van de 
werkelijkheid? En heeft elke politieke stelling niet 
juist een omgekeerd karakter, namelijk dat van 
stelligheid, een radicale bewering over ‘hoe de 
zaken in elkaar zitten’? Politici die eerlijk toegeven 
dat ze iets niet weten zijn zeer zeldzaam. Ook als 
ze niets weten zullen ze pretenderen álles te 
begrijpen en precies te weten hoe men dit of dat 
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probleem moet oplossen. Een dergelijke 
arrogante, pretentieuze en ‘wetende’ houding is 
kunst in beginsel vreemd. Het kan storend zijn 
voor het ontdekkende, voorzichtig blootleggende 
proces van het maken van kunst, als de kunstenaar 
zich bepaalde politieke axioma’s, problemen of 
doelen voor ogen stelt. 
 
9.2.3 Te expliciet of te impliciet 
Een valkuil voor politieke kunst is mijns inziens 
de mate waarin het expliciet wil duidelijk maken 
welke boodschap het te vertellen heeft. Wanneer 
een politieke boodschap te expliciet wordt 
gemaakt wordt het kunstwerk zelf zeer tijdelijk 
houdbaar. Zodra de politieke context voorbij is, 
draagt het werk nauwelijks meer betekenis dan als 
historisch document. Ook kan een te aanwezige 
boodschap arrogant overkomen en storend zijn 
voor diegene die zich meer op een open wijze wil 
laten benaderen. Iets dergelijks ervaar ik een 
kunstenaar als Jonas Staal, die heel concreet ingaat 
op bijvoorbeeld het politieke verschijnsel Wilders. 
Het is duidelijk dat hij zich daarover opwindt. 
Terugkijkend echter op bijvoorbeeld zijn 
‘gedenkteken voor Wilders’, komt het ook wat al 
te clichématig politiek en vooral nogal 
kinderachtig over.  
Een kunstenaar als Thomas Hirschhorn roept bij 
mij vergelijkbare twijfels op. Hoewel zijn 
methodes meer consistent en veel meer gelaagd 
zijn dan die van Staal, maakt hij in zijn installaties 
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ook veel gebruik van politieke clichés en (té) 
expliciete verwijzingen naar maatschappelijke 
problemen. Weliswaar verbindt hij steeds allerlei 
postmoderne denkers aan wat hij doet maar daarin 
lijkt hij juist weer door te slaan naar het 
intellectualistische, het elitaire. Persoonlijk geloof 
ik niet dat het veel waarde heeft om met jongeren 
uit de Banlieu (oh, wat gedurfd, controversieel en 
maatschappelijk betrokken!) een monument voor 
Gilles Deleuze33 te bouwen. Het komt op mij 
nogal over als interessant doen door gebruik te 
maken van hippe, politieke thema’s en fancy 
filosofie. 
Jonathan Meese doet volgens mij iets 
vergelijkbaars. Hij plundert op een eenvoudige 
manier allerlei clichés over ‘dictatuur’ en de 
duistere politieke geschiedenis van Duitsland en 
kokketteert met lege ideeën over kunst als 
dictatuur om daarmee ietwat puberale schilderijen, 
sculpturen en ‘installaties’ te maken.   
Een aantal Chinese schilders leidt wat mij betreft 
weer op een andere manier het verschijnsel te 
expliciet te zijn. Zo is er Zhang Xiaogang 
(familieportretten), Yue Minjun (met de lachende 
hoofden) en naast hen een hele serie kunstenaars 
die bijvoorbeeld het portret van Mao of bepaalde 
andere communistische symbolen op de één of 

                                                      
33 Gilles Deleuze (1925-1995) was een Franse postmoderne 
filosoof. 
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andere manier verwerken in hun kunstwerk. Het 
laat weinig te raden over waar deze kunstwerken 
over gaan. Ze zijn duidelijk bedoeld om kritiek te 
leveren op het (zogenaamd) communistische 
regime maar zó overduidelijk en clichématig dat ze 
nauwelijks zeggingskracht hebben. 
De kunstenaar Rirkrit Tiravanija, die vooral sociale 
bijeenkomsten organiseert, zoals maaltijden, 
concerten en andere evenementen, is op weer een 
andere manier mijns inziens té expliciet. Hij is 
zozeer gericht op het sociale en op zijn boodschap 
dat het goed is om bijeen te komen, contact te 
hebben en van elkaar te leren, dat hij net zo goed 
sociaal werker zou kunnen zijn. In die rol zou hij 
misschien nog wel meer effect hebben dan als 
kunstenaar. Met andere woorden: hij treedt zover 
buiten de grenzen van kunst en in de richting van 
de maatschappij, dat je je kunt afvragen of hij 
werkelijk nog kunstenaar is of eerder een 
maatschappelijk activist. Ook Joseph Beuys heeft 
op een gegeven moment de consequenties 
getrokken uit zijn ideeën en is letterlijk (overigens 
met weinig succes) de politiek in gegaan. 
 
Tegelijkertijd is het lastig om een politieke 
boodschap te impliciet te ‘verpakken’. Als een 
boodschap te metaforisch, te gekunsteld en teveel 
verstopt is in artistiek meer geaccepteerde termen, 
gaat de politieke betekenis wellicht geheel te 
gronde en verliest het werk dus aan mogelijke 
invloed. Het geheel krijgt een elitair karakter. 
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Hoewel ik hem tegelijkertijd zeer waardeer, vraag 
ik mij bijvoorbeeld bij de kunstenaar Francis Alÿs 
af, of hij niet wat ál te poëtisch bezig is wanneer 
hij politieke thema’s aan de orde stelt. 
Tegelijkertijd besef ik dat dit ook één van de 
expliciete, leidende vragen is waar hij in 
geïnteresseerd is (de vraag: “kan het politieke ook 
poëtisch in beeld gebracht worden?”). Zo laat hij 
een grote groep scholieren met scheppen een 
zandheuvel een paar meter verplaatsen, 
beschildert hij een middenstreep op het asfalt, vlak 
op de grens tussen Mexico en de VS, loopt hij met 
een druppelende emmer groene verf langs de 
‘groene lijn’ in Jeruzalem en duwt hij een blok ijs 
door de straten van Mexico City net zolang tot die 
helemaal gesmolten is. Stuk voor stuk zijn het 
prachtige poëtische beelden die relevante politieke 
thema’s aansnijden. Anderzijds zijn het ook 
machteloze, ‘picture perfect’ artistieke handelingen 
waarvan ik mij afvraag of het buiten de 
kunstwereld enige betekenis heeft.  
Op een heel andere manier vraag ik me de 
politieke betekenis af van de werken van Tjebbe 
Beekman. Op een zeer impliciete manier beogen 
ook zijn schilderijen ‘politiek’ te zijn. Steeds begint 
hij te werken vanuit schetsen naar krantenfoto’s 
die hem om politieke redenen raken 
(vluchtelingenkampen, Wall Street, Auschwitz, 
winkelcentra etc.). Hij sluit zich heel expliciet aan 
bij het (politiek/ maatschappelijke) denken van de 
Vlaamse filosoof Lieven de Cauter over de zgn. 
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‘capsulaire beschaving’. Echter, de kwaliteit van de 
schilderijen van Beekman is mijns inziens veel 
meer gelegen in hun vorm, het verfgebruik, de 
imponerende materialiteit, dan in een eventuele 
politieke betekenis. De politieke boodschap is 
helemaal niet evident voor iemand die naar de 
werken van Beekman kijkt (behalve misschien bij 
zijn Wall Street schilderij). In dat verband vraag ik 
me af of die politieke boodschap bij hem wel 
nodig is. Misschien is het juist wel teveel en doet 
het afbreuk aan wat het schilderij als imponerend 
verfvlak op zichzelf al is.  
Ook Gé Karel van de Sterren werkt soms op zo’n 
manier. Ik herinner me een het schilderij “Oopsy 
Daisy” (2009) dat ik eens zag in het 
Gemeentemuseum in Den Haag. Behalve dat het 
gewoon een goed geschilderd, indrukwekkend 
werk is, koos hij ervoor om een uitgebreide 
toelichting erbij te plaatsen over olie en globale 
machtrelaties en eerlijke bananenhandel etcetera. 
Dat was niet nodig volgens mij. Het kwam niet 
direct op uit het werk zelf en het werk ging daar 
dus misschien wel helemaal niet over, ondanks de 
bedoelingen van de schilder. Daniel Richter kan ik 
denk ik ook in dit rijtje plaatsen. Hoewel ook hij 
zeer expliciet werkt vanuit een specifieke politieke 
visie en dit ook zichtbaar is in zijn werk als je er 
op let (bootvluchtelingen, straatprotesten, politie, 
‘het spreekgestoelte van Lenin, ontworpen door 
El Lissitsky’), is dit volgens mij uiteindelijk niet de 
waarde van Richters werk. Deze is volgens mij 
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veel meer gelegen in het vinden van een nieuwe 
‘schildertaal’, manieren van verfgebruik en 
expressie. 
 
9.2.4 Eigen succes bij de gratie van andermans ellende 
Er is ook nog een ander, meer ethisch bezwaar bij 
politieke kunst. Een kunstenaar, is iemand die zijn 
levensonderhoud en/of roem vergaart door het 
maken van zijn kunst. Wanneer zo iemand het 
leed in de wereld gebruikt als materiaal voor zijn 
werk, profiteert hij eigenlijk van het bestaan van 
ellende. Wat zou zijn positie als ‘unieke 
kunstenaar’ immers betekenen in een betere 
wereld waarbij zijn ‘onderwerp’: de ellende, 
wegvalt? Iemand kan rijk worden met dank aan de 
ellende in de wereld, door de misère van andere 
mensen in beeld te brengen. De Nederlandse 
kunstenaar Renzo Martens heeft dit op 
schokkende wijze in beeld gebracht met zijn film 
Enjoy Poverty waarin hij arme mensen probeert te 
leren om geld te verdienen door hun eigen 
armoede te exploiteren in foto- en filmmateriaal. 
Martens is namelijk tot de conclusie gekomen dat 
er veel fotografen zijn die goud geld verdienen 
met het afreizen naar rampgebieden om daar 
foto’s te maken van ‘zielige mensen’. Deze 
verkopen altijd goed in de media. Fotografen 
kunnen er prima hun brood mee verdienen maar 
de geportretteerde getroffene profiteert in het 
geheel niet. Zo iemand wordt dubbel slachtoffer: 
eerst door de ellende die hem of haar getroffen 
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heeft en daarna door de exploitatie van zijn 
ellende zodat iemand anders er geld mee kan 
opstrijken. Het paradoxale is dat Renzo Martens, 
door dit onderwerp zo kritisch aan te snijden, 
uiteindelijk hetzelfde doet als diegenen die hij 
bekritiseert: succes vergaren over de rug van de 
armen die hij zogezegd wil helpen. 
Een ander voorbeeld van iemand die andermans 
leed zelfs heel letterlijk gebruikt voor zijn eigen 
succes is Santiago Sierra. Met een zekere hang 
naar sensatie en roem is hij bereid mensen te 
vernederen. Hij is doelbewust grof. Zo richt hij 
een oude synagoge in als gaskamer, laat hij 
heroïnehoertjes in ruil voor geld tatoeëren en 
fotograferen. Ook betaalt hij werkelozen het 
minimumloon om 30 dagen in een doos te zitten, 
$ 20,- om voor de camera te masturberen, of een 
maaltijd om de hele dag naar een witte muur te 
staren. Deze man weet weliswaar een snaar te 
raken van wat de essentie van ‘het kapitalisme’ 
uitmaakt maar het is voor mij de vraag of het 
werkelijk nodig is om zelf geweld op anderen uit 
te oefenen om dit duidelijk te maken. Ik denk van 
niet.  
 
9.2.5 Te negatief: een onbewuste promotie van ellende 
Verder ligt er mijns inziens een probleem in het te 
zeer benadrukken van de maatschappelijke 
ellende. Beelden hebben hun eigen onafhankelijke 
werking, los van wat de kunstenaar er mee 
bedoelt. Een kunstenaar kan heel gedetailleerd 
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‘ellende’ in beeld brengen omdat hij graag wil 
duidelijk maken dat hij zich zorgen maakt over de 
wereld en graag zou zien dat het beter gaat. 
Echter: de logica van het beeld werkt anders en 
kan, zonder dat de kunstenaar het wil, de ellende 
bij de toeschouwer bevestigen en laten toenemen. 
Zijn kunst kan deprimerend zijn en het gebrek aan 
hoop van mensen bevestigen. Ook kan het 
gevaarlijke stereotypen in de hand werken. Een 
bekend voorbeeld daarvan is de penning die de 
abolitionisten, diegenen die wilden dat de slavernij 
werd afgeschaft, maakten: afgebeeld werd een 
knielende zwarte man in ijzeren ketens met 
daaromheen de tekst: Am I not a man and a 
brother? Dit logo was bedoeld om slavernij af te 
schaffen maar wordt nu tegelijkertijd algemeen 
gezien als een herbevestiging in het ‘blanke’ 
bewustzijn dat zwarte mensen ten diepste zielige 
mensen, slaven zijn. 
Ook bijvoorbeeld een kunstenaar zoals Kiefer zie 
ik in dat kader. Kiefer is geïnteresseerd in thema's 
die de menselijke conditie aangaan: de mens als 
moordenaar, als vernietiger van werelden, als 
rationeel monster. Kiefers werk roept ethische 
vragen op, de vraag waarom een zo hoge 
beschaving kon uitmonden in het allerlaagste, die 
allerergste, zwartste bladzijde uit de geschiedenis. 
De Holocaust zal eeuwenlang symbool blijven 
staan voor het ultieme kwaad waartoe de mens in 
staat is. Kiefer weet dit bijzonder indringend en 
overtuigend te vertalen in beelden. Krachtige 
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beelden die blijven haken, die tot zelfonderzoek 
dwingen, die niet bang zijn om het lelijke in beeld 
te brengen. Beelden die de toeschouwer 
confronteren met de zwaktes, de misdaad, de 
laagheid en de geestelijke leegte waarin de 
mensheid tot op de dag van vandaag in verstrikt is. 
Als je naar Kiefer kijkt dan weet je dat er iets in 
mensen zit dat hem (of haar? of toch vooral hem?) 
steeds doet verdwalen, steeds de woestijn instuurt, 
dat de mens onbeholpen is, zonder houvast, 
behept met kwalen en oneffenheden, belast met 
een schuldige geschiedenis, geneigd anderen 
geweld aan te doen, zowel slachtoffer als dader.  
En in deze conclusie zit hem meteen mijn moeite. 
Ik erken dat dit perspectief er is, dat de hierboven 
beschreven conditie vaak bepaalt hoe mensen zijn, 
hoe zij met elkaar omgaan, hoe zij hun wereld 
vormgeven. Dit heb ik ook in het eerste deel 
beschreven. Ook ik vind het uitermate belangrijk 
om het donkere, hulpeloze, verlatene van de 
mensheid en van afzonderlijke mensen nooit te 
ontkennen. Zodra mensen doen alsof die donkere 
kant niet bestaat, ontstaat er een onoprechte 
wereldvisie, een sfeer van ontkenning, een vlucht 
uit de 'naakte werkelijkheid'. De dingen moeten 
recht gedaan worden, een plaats en een erkenning 
krijgen, óók en juist de zwarte kanten van de 
mens, van de wereld, van God.  
Toch schuilt er volgens mij een onmogelijkheid in 
om als kunstenaar zich enkel hierdoor te laten 
drijven. Ik heb mij vaak afgevraagd wat mensen 
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bezielt die literatuur schrijven die enkel om ellende 
draait en geen enkel sprankje hoop biedt. Één van 
de titels van Kiefers schilderijen op is Voyage au 
bout de la nuit, reis naar het einde van de nacht: de 
titel van het bekendste boek van de schrijver 
Céline. Zijn boeken drukken wat mij betreft op 
één van de meest heldere manieren het geestelijke 
dieptepunt van de Europese cultuur uit. Elk zinvol 
perspectief op mensen of de wereld ontbreekt, 
elke hoop is verdwenen. Het is één en al cynisme, 
laagheid en zich omwentelen in zelfbeklag, 
wantrouwen en haat. Een poging om alles wat 
zich aandient op een zo zwarte, willekeurige of 
zinloze manier te interpreteren. Blijkbaar heeft 
Kiefer affiniteit met deze manier van kijken. Toch 
klopt er daaraan voor mij iets niet.  
Weliswaar is iemand als Céline volgens velen 
blijkbaar in staat om de wereld te laten zien zoals 
die is: betekenisloos, leeg. In dat opzicht is hij 
geslaagd, als hij lezers de erkenning en herkenning 
van hun eigen ervaringen in die wereld geeft. Alles 
is uiteindelijk zinloos. Punt. Hij laat de waarheid 
zien, hij is geloofwaardig, hij doet recht aan die 
fundamentele werkelijkheid. Ook Kiefer wordt 
geroemd omdat hij, in een tijd dat dat nog niet 
gebruikelijk was, de Duitsers confronteerde met 
hun schuldige rol in de Tweede Wereldoorlog. Hij 
liet de waarheid onomwonden zien, hoe pijnlijk 
die ook was. 
Maar toch. Uiteindelijk zijn dat soort kunstwerken 
voor mij niet geloofwaardig: waar haalt men 
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anders de geestelijke kracht vandaan om zo'n 
massa boeken te publiceren? Als de wereld er 
werkelijk zo ellendig uitziet, als alles onzin is, wat 
is dan het nut om een succesvol kunstenaarschap 
na te streven? Als je echt zo tegen de wereld 
aankijkt, dan kun je volgens mij alleen maar de 
ultieme conclusie trekken door, zonder een spoor 
na te laten, eruit te verdwijnen.  
Ik denk dat je, als je écht overtuigd bent van de 
diepe afgrondelijke ellende waar we ons 
gezamenlijk en afzonderlijk in bevinden, dat je er 
álles aan zult doen om deze ellende ófwel  te 
ontlopen, ófwel op één of andere wijze te 
bestrijden of te boven te komen. Deze echte 
ellende is niet om over naar huis te schrijven, is 
niet iets heroïsch, niet iets om geld mee te 
verdienen,  iets dat stiekem toch betekenisvol is, 
maar écht leeg, écht ellendig en daarom niet 
geschikt voor extra benadrukking. 
Tóch hierover schrijvend of schilderend loop je 
als kunstenaar volgens mij het risico van 
esthetisering van deze thematiek. En dat is 
ernstiger dan het misschien lijkt. Beelden en 
woorden kennen hun eigen rationaliteit en hun 
eigen werking. Het kan zijn dat Kiefer uit weerzin 
en gruwel voor de Duitse geschiedenis en de 
menselijke toestand zijn werken maakt. Maar 
betekent dat ook dat die weerzin ook uit de 
werken zelf spreekt? Of sluipt er niet ook 
ongemerkt een zekere romantiek in zijn weergave 
van het verschrikkelijke, het onzegbaar erge? 
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Esthetiseren Kiefers doeken niet het geweld? En 
krijgt het geweld, de gruwel daardoor niet iets 
aantrekkelijks, iets charmerends, iets mooiers dan 
het eigenlijk is? Heeft niet ook de vernietiging  zijn 
schoonheid? Is een bommenwerper niet gewoon 
een heel mooi ding, zeker wanneer het in lood 
gegoten, verstild boven een woest landschap 
zweeft? 
Gaat de zeggingskracht, het duister-aantrekkelijke 
van de verschrikking niet aan de haal met de 
kunstenaar? En wordt Kiefer daarmee niet alleen 
een nieuw slachtoffer van de aantrekkingskracht 
van de oorlog ? En nog erger, wordt hij niet een 
propagandist-tegen-wil-en-dank van diezelfde 
oorlog, van datgene wat hij (althans volgens mij) 
verafschuwt?  
Het is voor mij een grote vraag hoe je in een 
kunstwerk recht kunt doen aan de donkere kant 
van de werkelijkheid, zonder diezelfde donkere 
kant daarmee te bevestigen, en een nieuw leven te 
gunnen die het niet verdient. Kan het kwaad 
getoond worden zonder daarmee nieuw kwaad toe 
te voegen aan de grote duisternis die er toch al 
voortdurend is? Met name in de literatuur maar 
tot op zekere hoogte ook in de beeldende kunst 
heeft de aandacht voor de mens als tragisch, 
overbodig en ziekelijk fenomeen onterecht de 
overhand. Het kan zijn dat deze kunstenaars zich 
oprecht met deze stand van zaken bezighouden, 
zich oprecht de vraag stellen naar het 'waarom?' 
van het lijden. Maar een eenzijdige focus hierop 
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bevestigt mijns inziens het leed, voegt nieuw leed 
toe aan het bestaande leed. Het besmet de kijker, 
de lezer, met gewelddadige beelden, met kwalijke 
fantasieën, met een wankele geest. De donkerte en 
duisternis neemt zo nooit af wordt zo alleen maar 
gevoed en elke mogelijkheid op hoop en uitzicht 
wordt ontkend, genegeerd, geminacht. Belast 
Kiefer met zijn onmiskenbaar Duitse zwaarte, zijn 
lood en steen ons niet onnodig éxtra, bóvenop de 
werkelijkheid waarnaar hij verwijst? 
Als wellicht overbodige aanvulling hierop wil ik 
opmerken dat mensen die soms letterlijk moeten 
vechten om te overleven, om een enigszins 
menswaardig bestaan te leiden, m.a.w. die reden 
hebben om te klagen, dat vaak juist niet doen. Zij 
weten wel beter, als je gaat sikkeneuren wordt het 
er niet beter op, integendeel. Hun veelgeprezen 
vrolijkheid (vaak gehoord van reizigers naar 
Afrika, die vertellen dat mensen ondanks hun 
armoede toch zó gelukkig zijn: “echt leerzaam 
voor ons in het Westen”) is een 
overlevingsstrategie. Als de werkelijkheid echt zo 
erg is, dan is vrolijkheid, humor, troostvolle 
schoonheid misschien veel meer op zijn plaats.  
 
9.3 Enkele voorbeelden van interessante 
politieke kunstenaars 
Kunst lijkt dus al eeuwen geleden een wat 
dubieuze relatie te zijn aangegaan met de 
(toevallig) heersende macht en het geld. 
Kunstenaars die dit willen doorbreken moeten van 
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goeden huize komen, gezien de zojuist besproken 
bezwaren en bijna-onmogelijkheid van politieke 
kunst. Is het naïef om de bestaande machtscirkel 
te willen doorbreken? Laatst kwam ik op een 
website van een jonge kunstenaar terecht die om 
vergelijkbare twijfels over het verdienen van geld 
aan politieke kunst had besloten een deel van zijn 
opbrengsten af te staan aan een goed doel. De 
potentiële koper kon zelf een goed doel uitkiezen 
uit een selectie die de kunstenaar zelf had 
samengesteld. Ja, dat kan natuurlijk. Een andere, 
misschien de beste oplossing voor het probleem 
van politieke kunst en geld verdienen las ik in een 
interview met Banksy. Hij is beroemd geworden 
om zijn politieke graffiti’s die inmiddels zorgvuldig 
worden geconserveerd en voor honderdduizenden 
verkocht aan verzamelaars. Hij had zich nooit 
voorgenomen rijk te worden (graffiti is immers 
wegwerpkunst) maar werd het toch. Zijn 
oplossing is - naar eigen zeggen - dat hij al dat geld 
gewoon weggeeft. Zo iemand is wel consequent. 
Hieronder zal ik tot slot van dit hoofdstuk nog 
enkele kunstenaars bespreken die ik om hun 
politieke betekenis interessant vind. 
 
Een interessant voorbeeld voor mij is het 
schilderij de Guernica van Picasso. Dit schilderij 
werd voor het eerst tentoongesteld in het Spaanse 
paviljoen voor de Wereldtentoonstelling van 1937 
in Parijs. Dit paviljoen stond daar recht tegenover 
het Duitse (Nazi-) Paviljoen, een niet-zo-fijn 
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staaltje totalitaire architectuur met een gigantische 
betonnen adelaar op het dak en overal vlaggen 
met hakenkruizen. Een paar stappen lopen van 
het Nazi-paviljoen waren de gevolgen van deze 
ideologie al ruim voor de oorlog zichtbaar 
gemaakt door een kunstenaar: de vernietiging van 
het strategisch onbelangrijke stadje Guernica, een 
cadeautje van Hitler aan Franco waarbij hij meteen 
nieuw oorlogstuig kon uittesten. Anderen vragen 
zich af of de Guernica van Picasso de eer toekomt 
die het krijgt. Ook hier speelt in zekere mate 
namelijk de esthetisering van geweld een rol, en 
zijn er bijzondere kwaliteiten die het schilderij 
worden toegeschreven, die het schilderij wellicht 
groter en belangrijker maken dan het wellicht op 
zichzelf is.   
Een ander voorbeeld dat ik interessant vind is 
Fernando Botero. Ik houd eigenlijk helemaal niet 
van zijn schilderstijl met allemaal dikke mensen, 
vind het nogal kitscherig. Maar een jaar of vijf, zes 
geleden is hij begonnen aan een gigantische serie 
over Abu Ghraib. De ene gemartelde Arabier na 
de andere schildert hij op gigantische doeken en 
drieluiken. Ontzettend onverwacht en ontzettend 
confronterend.  
Een voorbeeld van een politiek kunstenaar die ik 
zeer waardeer is Hans Haacke. Hij gaat bij zijn 
werk uit van gedegen onderzoek naar bepaalde 
machtsrelaties, corruptie en pijnlijke historische 
feiten. Hij is daarbij werkelijk in staat om mensen 
met een machtspositie benauwd te maken. Anders 
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dan Santiago Serra doet hij niet de slachtoffers van 
het systeem pijn, maar de daders. Zo was hij niet 
bang om bedrijven als Phillip Morris, Philips en de 
reclametycoons Saatchi aan te vallen. Ook wist hij 
zó sterk de ‘powers that be’ te confronteren, dat 
zijn tentoonstelling in 1970 in het Guggenheim 
werd geweigerd. Ik ken persoonlijk geen andere 
kunstenaar die zozeer in de buurt komt van 
datgene wat werkelijk politieke kunst genoemd 
kan worden: een analyse, een ontmaskering en 
daarmee een ondermijning van de macht. Ook Ai 
Wei Wei laat zien dat kunstenaar en activist goed 
samen kunnen gaan. Hij heeft in zijn 
maatschappelijk protest een gevoelige snaar 
geraakt bij de powerbrokers van China die hem nu 
fysiek bedreigen. Hij speelt het spel met de macht 
en de media zeer goed en weet daarbij ook nog 
zeer interessant werk te maken. 
Andere kunstenaars die mij interesseren in politiek 
opzicht zijn Jake & Dinos Chapman, die op een 
zowel speelse als gruwelijke manier het kwaad in 
beeld brengen. Ook iemand als Paul McCarthy 
gebruikt een gruwelijk soort humor om de 
donkere kanten van het (o.a. politieke) leven in 
beeld te brengen. Misschien is dat inderdaad een 
mogelijk antwoord op de vraag die ik mij eerder 
stelde over hoe het kwaad in beeld gebracht kan 
worden zonder dat dat leidt tot het toenemen van 
dat kwaad. Een humoristische werkwijze is in staat 
om datgene te tonen wat anders onmogelijk, 
ondraaglijk zou zijn om aan te zien. Ook Maurizio 
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Cattelan kan denk ik in dit rijtje gezien worden. 
Behalve treffend zijn zijn beelden ook vooral erg 
grappig. Niet voor niets is het traditioneel gezien 
de hofnar die in staat is de waarheid te vertellen 
aan de koning, hem te confronteren met de eigen 
misdaden, zonder vervolgens meteen onthoofd te 
worden. De politieke kunstenaar is misschien 
soms ook wel zo’n hofnar. Door de misdaden van 
mensen en vooral de leiders te verpakken in iets 
grappigs, iets waarnaar je kunt kijken zonder 
meteen boos of misselijk te worden, wordt er 
ruimte geschapen om over deze problemen te 
praten en oplossingen te vinden. 
Een groep kunstenaars die ik in het politieke kader 
bijzonder interessant vind zijn een aantal van de 
‘grote schilders’ van het begin van de 21ste eeuw, te 
weten Neo Rauch, Luc Tuymans, Wilhelm Sasnal 
en tot op zekere hoogte ook Marlene Dumas. Zij 
beantwoorden allen aan wat door sommige ook 
wel het ‘hauntologische’ in de kunst wordt 
genoemd.34 Kort gezegd komt dat hier op neer: 
Het woord ‘hauntologie’ is een neologisme van 
Derrida. Hij vroeg zich af op welke manier het 
communisme op dit moment, in het post-
communistische tijdperk nog bestaat (dus: wat is 
de ‘ontologie’ van het communisme?). Het is er 

                                                      
34 Zie: 
http://rougesfoam.blogspot.com/2009/10/hauntology-past-
inside-present.html 
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(althans in Europa) niet meer, zegt hij, maar het 
bestaat nog wel op een andere manier. Het bestaat 
als een mogelijkheid die ons opjaagt. De 
mogelijkheid dat wij allemaal zonder armoede 
gelijk kunnen samenwonen, die achtervolgt ons in 
ons kapitalistische systeem als een spook. Vandaar 
‘hauntologie’, dat, op zijn Frans uitgesproken, 
ongeveer klinkt als ‘ontologie’.35 Anderen hebben 
dit woord gebruikt en op een stroming in de kunst 
geplakt die zich bezighoudt met het verleden. 
Bijvoorbeeld het politieke verleden dat niet weg is 
maar doorleeft in het heden, op een manier die 
niet levend is en niet dood maar ‘ondood’, 
zombieachtig: Kijken we naar Tuymans dan beeldt 
hij bijvoorbeeld het portret van Lumumba, de 
eerste president van het onafhankelijke Congo af, 
die al snel door de Belgen, in samenwerking met 
de CIA werd vermoord. De impliciete boodschap 
van dat schilderij lijkt dan: “het lijkt wel verleden 
tijd, de moord op Lumumba, maar kijk, ik beeld 
hem gewoon weer af, jullie moeten weer naar hem 
kijken.” De geschiedenis is niet dood, Lumumba is 
niet dood, hij achtervolgt ons en stelt ons, mensen 
van nu voor de vraag of wij sindsdien beter met 
anderen omgaan. Ook bij Wilhelm Sasnal is het 
verleden spookachtig aanwezig. Zijn schilderijen 
hebben het air van verval, de vale resten van een 

                                                      
35 Jacques Derrida, Spectres de Marx: l'état de la dette, le travail du 
deuil et la nouvelle Internationale, Paris, 1993 
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beschaving. Nog net niet weggevaagde 
herinneringen van een verdwenen toekomst. De 
figuren die Dumas schildert lijken ook wel spoken. 
Het zijn mensen weliswaar, maar niet zelden 
mensen aan de rand van de samenleving waarvan 
het de vraag is of ze wel gezien worden. Zien we 
hen nog als mens? Het spookbeeld van de 
verschoppeling jaagt ons bewustzijn steeds weer 
op. De wereld is nog niet perfect. Is er een betere 
wereld mogelijk?  
Bij Neo Rauch is de aanwezigheid van het 
politieke verleden in het heden nog het meest 
evident. De mensen die hij afbeeldt komen uit het 
verleden, maar staan nog maar net vers op het 
doek. Ze hebben uitdrukkingsloze, dode gezichten 
en handelen met futloze trage bewegingen. Zowel 
zijn manier van schilderen, als zijn kleurgebruik, 
thematiek en afbeeldingen verwijzen naar tijden 
(WO II, DDR, Romantiek) die voorbij lijken, 
maar dat in het geheel niet zijn. De tijd van het 
schilderij lijkt in de war, er ontstaat een soort van 
meta-kunst, die in zichzelf terugblikt van wat er 
allemaal is geweest. 
Tot slot waardeer ik kunstenaars als David 
Goldblatt, Mona Hatoum, Louise Bourgeois, 
Josephine Meckseper, omdat zij net zoals de 
eerder genoemde Francis Alÿs op een zeer 
poëtische en beeldend intelligente wijze het 
politieke aan de orde stellen.  
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Slot:  De politieke relevantie van kunst 
 
“Welke politieke relevantie heeft kunst?” Zo luidt 
de hoofdvraag. Kan kunst de wereld veranderen? 
En welke invloed kan het hebben? Politieke lading 
en betekenis van een kunstwerk is wellicht 
onvermijdelijk, zeker naarmate de context 
waarbinnen het kunstwerk zelf is gemaakt en een 
rol speelt, zelf meer gepolitiseerd is. Politieke 
kunst is zich bewust van deze politieke context 
waarin zij zich bevindt en wil niet automatisch 
dezelfde ideeën uitdragen als diegenen die de 
macht hebben binnen die context. In tegendeel 
kaart het problemen aan, klaagt het 
verantwoordelijken aan en laat het een andere, 
betere wereld als mogelijkheid zien.  
Ik ben weinig hoopvol voor de kunstwereld als 
eigen onafhankelijke speler in de maatschappij die 
in staat is positieve verandering teweeg te brengen. 
Daarvoor is ze teveel een elitair randverschijnsel. 
Anderzijds kunnen individuele kunstenaars wel 
degelijk hun bijdrage leveren aan een betere 
wereld.  
Een kunstenaar die zo’n positieve bijdrage wil 
leveren, moet zich mijns inziens in de eerste plaats 
goed informeren over de actuele stand van zaken 
in de wereld en moet voeling blijven houden met 
de realiteit. Die realiteit is namelijk zeer complex. 
Die realiteit leert hij niet door TV te kijken en 
kranten te lezen maar door zelfstandig onderzoek 
te doen en samenwerking aan te gaan met 
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maatschappelijke activisten. Vooral met 
mensenrechtenactivisten, kritische (onderzoeks-) 
journalisten en de mensen die daadwerkelijk het 
slachtoffer zijn van de bestaande machten, moeten 
er partnerschappen en verbanden gelegd worden 
om met recht en effect een bijdrage te hebben aan 
maatschappelijke hervorming en evolutie. 
De bijdrage die een kunstenaar kan leveren is het 
verbeelden van positieve visies en dromen in 
beelden die tot nadenken stemmen. Ik geloof sterk 
in de kracht van beelden als aanleiding voor 
mensen om na te denken. Beelden kunnen net zo 
krachtig zijn als teksten, kunnen opjagen, 
verontrusten en troosten. Kunst kan ook een 
politieke en maatschappelijke impact hebben. 
Misschien niet altijd op de directe manier zoals 
een tekst of een toespraak dat kunnen hebben. 
Kunst, zeker beeldende kunst is vaak eerder 
langzaam van aard, rustig en afwachtend tot de 
beschouwer er iets in ziet en in zoverre is het 
misschien niet het eerste middel om de barricade 
mee op te gaan. Maar toch heeft het beeld een 
krachtige werking. 
Dat kunst impact heeft, wordt mijns inziens 
aangetoond door de alomtegenwoordigheid van 
reclame en propaganda. Als beelden geen effect 
zouden hebben dan zou er geen reclame bestaan. 
Niet voor niets stellen dictaturen vrije kunst onder 
curatele en niet voor niets gebruiken totalitaire 
systemen andere kunst om een bepaalde 
boodschap bij de bevolking erin te hameren. 
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Lijken propaganda of reclame ook niet erg op 
kunst? Beide brengen ze, bewust of onbewust, op 
meer of minder subtiele wijze, een boodschap 
over op de ‘consument’. Het verschil is misschien 
dat propaganda, kunst is die zich ondergeschikt 
maakt aan een politiek ideaal, terwijl de ‘politieke’ 
kunstenaar te allen tijde moet zien te zorgen juist 
onafhankelijk te blijven. Hij/zij kan dit doen door 
enkel zijn strikt persoonlijke vragen te stellen en 
enkel eigen perspectieven op de wereld te geven. 
De kunstenaar kan volgens mij gebruik maken van 
de krachten die beelden nu eenmaal hebben en die 
de propagandist en de reclamemaker uitbuiten 
voor politieke of commerciële doelen. De 
kunstenaar kan zoeken naar een weg om deze 
middelen in te zetten voor het ware, het goede en 
het schone. 
Dus: kunst heeft een zeer directe politieke 
relevantie. Het is één van de meest fundamentele 
manieren waarop de mens zich een plaats weet te 
bepalen in de hem omringende werkelijkheid. Ook 
waar die werkelijkheid zich voordoet als een 
onheldere politieke structuur, met machthebbers 
en onderdanen, met geweld, rijkdom en armoede, 
verdrukking en milieuvervuiling, is de kunst in 
staat om de weg te wijzen. Weliswaar is zij veruit 
het grootste deel van de moderne geschiedenis 
onderworpen geweest aan wereldlijke en 
geestelijke machthebbers en hun idealen. Maar die 
tijd is voorbij. Er is ruimte voor de kunst, voor de 
afzonderlijke kunstenaar om zijn eigen weg te 
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gaan, zijn eigen beeld van de werkelijkheid te 
vinden en zoekend recht te doen aan die 
werkelijkheid in al haar mooie en minder mooie 
aspecten. Kunst kan aanklagen en onderzoeken 
Kunst kan het verdrukte, het genegeerde, het 
ontkende vastleggen dat erom vraagt vertaald te 
worden in beeld en geluid. Kunst kan bevrijden uit 
schadelijke propaganda en politieke 
dwanggedachten die de wereld in haar greep 
houden. Kunst kan de boodschap van macht, 
angst en haat, waar de huidige politieke macht op 
rust, ondermijnen door een boodschap over te 
brengen van liefde, vertrouwen, hoop en 
schoonheid. 
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