
Godverdomme 

De staat heeft niet langer het gezag over de rijken, maar de rijken over de staat 

 

 

De verdeling van de natuurlijke rijkdommen volgens de principes van de vrije markt, laat zijn tanden 

zien.  Ecologisch is de bovengrens van materiële groei in zicht.  Nog veel meer grondstoffen tot nog 

veel meer spullen verwerken, zit er niet meer in. Maar ook de sociale ondergrens van de vrije 

accumulatie van kapitaal lijkt bereikt.  Mensen komen daartegen in opstand. 

Klimaatmarsen en sociaal protest maken in een belangrijk deel van de wereld deel uit van het 

maatschappijbeeld in het begin van de éénentwintigste eeuw. Het probleem blijft grotendeels 

hetzelfde in democratische samenlevingen als in meer autoritaire regimes, die overigens al eens 

worden ingewisseld.  Ze zitten sinds de val van het communisme allemaal in dezelfde vrije markt. 

Autoritaire zowel als democratische regimes sluiten een koopje met het kapitaal en omgekeerd. 

Soms is het al doorzichtiger dan anders. 

 

Er stelt zich een levensgroot probleem. Als materiële groei doorgaat, is de toekomst van de 

menselijke soort op aarde bedreigd, maar de vrije markt functioneert niet zonder. Dat is zonder meer 

een dilemma. Meestal weet men geen ander antwoord te verzinnen dan ‘we versterken onze 

concurrentiepositie’, ‘we vergroten de taart’.  Het lijkt moeilijk om ons van de illusie van de 

ongelimiteerde groei te ontdoen. 

Toch zal het anders moeten.  Een maatschappelijke ordening die geen rekening houdt met haar 

sociaal en ecologisch draagvlak is gedoemd om in elkaar te stuiken. De mens als koning van zijn 

universum heeft afgedaan. Het humanisme dat de mens boven alle andere soorten en dingen plaatst 

zal voor een ander ideaal moeten wijken. 

Van nu voortaan moet elke maatregel, moet elke ingreep nagaan of hij de anderen en de ruimtelijke 

omgeving respecteert.  Ongelimiteerde groei zal enkel virtueel, intellectueel of artistiek kunnen 

plaats vinden.  Gelukkig hebben we daarvoor net op tijd een hele grote, nieuwe digitale ruimte 

ontworpen.  Als – als - onze hersenen zo zouden zijn ontworpen dat blijvende groei inherent is aan 

de soort, ligt daar de oplossing.  Niet langer door het te halen bij anderen of bij de natuur. 

 

De vrije onderneming zal dus niet zo vrij meer zijn.  Dat is ze in de aanloop op de toekomst al een tijd 

niet meer. Maar ons voorhouden dat ze terug de oude vrijheid moet herwinnen, als antwoord op 

nieuwe problemen, zoals alt-right probeert te doen, is aberrant.  Vrije concurrentie zal nuttig zijn, 

maar enkel in zoverre ze mensen aanspoort om oplossingen te bedenken die nog beter rekening 

houden met de omgeving.  

Het mensbeeld wordt dus bijgesteld : het is de mens èn zijn omgeving.  Reclame die egoïsme als 

uitgangspunt neemt zal slechte reclame zijn. Solidariteit wordt het nieuwe goud. 

 

Over de strategie om daar te geraken valt veel te twisten.  De evolutie is eigenlijk al bezig.  Ze moet 

wel nog als algemeen belang erkend worden. Daarom zal ze ook tot de leidende opvatting moeten 



doorgroeien.  Wellicht zal dat niet zonder schokken gaan.  Om die schokken te dempen zal de 

overheid die evolutie vroeg genoeg moeten omarmen.  Daar wringt een schoentje, want het is juist 

eigen aan een doorgeslagen vrije markt dat het geld gezag heeft over de staat en niet omgekeerd. 

We moeten bovendien ontgiften van een heus pakket aan geloofsartikelen waarmee die macht zich  

in ons hoofd gevestigd heeft. Dingen zoals ‘ de staat moet afslanken’, ‘ de staat moet efficiënter’, 

‘TINA’, ‘ de belastingen moeten omlaag’, ‘ zuurstof voor de economie’, ‘loonlasten moeten omlaag’ 

en nog veel meer, moeten vervangen worden door andere.  ‘Geld is niet te koop’, ‘vaste prijs voor 

basisgoederen’, ‘korte keten’, ‘zorg op maat’, ‘straf of maat’, zouden opvolgers kunnen zijn, maar 

voorspellen op dat vlak is moeilijk.  

Men zal ons de vragen voor de voeten werpen : ‘ wie de eerste stap moeten zetten’, ‘ of de andere 

niet meteen van diens zwakte zal profiteren’.  Risico’s zullen moeten genomen worden, liefst met 

zoveel mogelijk mensen/landen samen. In het huidig systeem blijven rondhossen is evenwel 

onverantwoord. 

Onderhandelen is dus de boodschap.  Leuren met een zo goed mogelijk doordacht concept en met 

een realistisch stappenplan, maar bovenal met niet aflatende doorzettingskracht. En inspelen op elk 

incident dat de noodzaak tot verandering illustreert. 

Aan de speling van het lot kunnen we het niet overlaten.  De massa’s roeren zich, de aarde roert zich. 

Het is evolutie of revolutie.  De duur en de uitkomst van die laatste zijn zeer onvoorspelbaar en het is 

gewoon niet verstandig daarop te mikken. De uitkomst zou onvermijdelijk dezelfde zijn, maar de 

opofferingen van een heel andere orde. 

Laat ons de koppen bij elkaar en de handen uit de mouwen steken om de vrije markt te begraven en 

de mens tot zijn ware proportie te herleiden. 

Het mag een staatsbegrafenis zijn.  Ze heeft ons van vele hongersnoden verlost, ze heeft 

ongeneeslijke ziekten helpen overwinnen, zelfs oorlogen heeft ze belet.  En ze gaf ons tenslotte die 

virtuele ruimte waarin we vrij kunnen blijven. We zijn erkentelijk.  Maar wat eens heeft gewerkt in de 

echte wereld heeft daar zijn grens bereikt en moet baan ruimen voor iets anders. 

Het andere zal ons niet ongelukkiger maken.  Bovendien ligt er voor ons een hele grote uitdaging om 

zover te geraken. Misschien is die uitdaging wel het koppelteken tussen de periode van de vrije 

markt en die van de omgevingsvriendelijke samenleving. 

 

Hans Claus 

 

Mensen, kom met de voeten op de grond 

 

 

De tijd van de -ismen is voorbij, zegt men.  Het fascisme dat terug de kop opsteekt, is in het verleden 

in een drama geëindigd.  Hetzelfde gebeurde met het communisme.  Dat steekt trouwens ook 

opnieuw de kop op. We leven in een tijd zonder grote ideologie, zegt men.  Een wereldorde waarin 

gewoon individuele vrijheid en sociaal gecorrigeerde onderlinge concurrentie heersen, heeft in de 

laatste decennia ongekende welvaart gebracht, zonder ideologie.  Zegt men. 



Maar die zogenaamde van-grote –ideologieën-bevrijde wereld jaagt ondertussen de grootste utopie 

ooit na. Het beeld bestaat immers dat de menselijke expansie ongebreideld zijn gang kan gaan.  Er is 

in het systeem geen enkele rem ingebouwd. O ja, we zien wel ecologische grenzen aan die groei. 

Maar als er dan discussie ontstaat over hoe we kunnen vermijden om op die grens te botsen, dan 

blijkt pas hoe diep het utopische geloof in de oneindige groei geworteld is. We grijpen dan meestal 

naar een nieuwe productie van geavanceerde technologie.  We borduren verder op het getouw dat 

‘economische vooruitgang’ heet. 

Die economische bloei en de volledige tewerkstelling blijven olifanten in de kamer.  Van uiterst links 

tot uiterst rechts blijft men geloven dat iedereen aan de slag moet.   

Men zegt er dan niet bij dat dit extra druk op de mobiliteit, op het milieu en op de sociale netwerken 

van mensen men zich brengt.  Men blijft de problemen die veroorzaakt worden door het steeds 

heftiger om zich heen grijpen van de menselijke soort ‘oplossen’ door nog meer heen en weer gerij, 

door nog meer stof te verleggen van de ene naar de andere kant.  De mens verstoort door die 

bejubelde ijver danig het natuurlijk evenwicht, zijn eigen psychisch evenwicht en de sociale cohesie. 

Elk handelen dat gestoeld is op de aanname van een fictie, dreigt vroeg of laat te ontaarden in 

ernstige weerwraak vanwege de realiteit.  De realiteit op aarde is niet oneindig.  Die oneindigheid is 

voorlopig een wiskundige en hoogstens een sterrenkundige fictie. 

Het is nochtans simpel.  We hoeven elkaar niet zot te maken met de angst voor het financieel 

evenwicht van de sociale zekerheid, bijvoorbeeld.  Neem nu eens aan dat er minder mensen werken.  

Hoeveel kosten sparen we niet uit door thuis te blijven en voor elkaar te zorgen ?  Waarom zouden 

we professionele zorgcircuits blijven betalen, gewoon om het mogelijk te maken dat iedereen voor 

een ander werkt in plaats van voor zijn directe naasten ? Hoeveel milieukosten vermijden we niet 

door rustiger wegen ?  Hoe gemakkelijk kunnen we de medische kosten niet terugdringen door het 

aantal burn-outs en stressziekten in te dijken ?  Een mens wordt pas gelukkig door de aandacht van 

een ander mens. Niet door in een wachtrij te gaan staan en zich door een papiermolen of erger nog 

door onlineplatformen te wringen, op zoek naar een tussenkomst van ook al overbevraagde 

zorgverleners die na hun uren zelf naar bijstand moeten hengelen. De begroting komt vanzelf in 

evenwicht als we mensen gewoon de tijd geven om voor hun naasten te zorgen. En de lonen komen 

niet langer onder druk door steeds nieuwe werkzoekenden of naar het werk gedrevenen. 

Het enige gevolg zal minder kapitaalsaccumulatie zijn.  Maar laat die kapitaalsaccumulatie net de 

verantwoordelijke zijn van dat steeds heftiger geraas waar we dringend van af moeten. 

Het antwoord ligt binnen handbereik, maar we zijn bang.  Bang dat één of andere god ons zal 

straffen voor onze luiheid.  Heeft de geschiedenis ons immers niet geleerd dat ijverige en moedige 

volkeren voorsprong krijgen op zij die zich in ledigheid en laksheid wentelen ? 

Maar die god is er tot nader order niet en als hij er is komt hij tussen met mensenwetten, waarvan de 

ene erg verschilt van de andere.  En dat van die concurrentie tussen de volkeren lijkt ondertussen wel 

kinderachtig geruzie onder elkaar terwijl we weten dat klimaatopwarming en verschraling van onze 

biotoop bedreigingen zijn die alle volkeren aanbelangen. 

 

Het is eigenlijk simpel.  We moeten minder werken.  Elk van ons.  En steeds minder van ons.  

Daarmee lossen we niet alleen het grootste probleem aller tijden op, we krijgen eindelijk tijd voor 

elkaar.   



Maar misschien zijn we door al die verslavende drukte net bang geworden daarvan. Ik heb goed 

nieuws. Kunstenaars, filosofen en verhalenvertellers van alle slag zullen ons vlug van de angst voor 

die ingebeelde leegte verlossen.  We kunnen jaren boeken, films en performances lezen, kijken en 

opvoeren die ons in buldergelach zullen doen ontsteken over de dwaasheden van het geloof in de 

oneindige groei en van al de zottigheden die we in het verlengde daarvan elkaar hebben aangedaan. 

Laat ons de gevaarlijke utopie van een steeds groeiende economie en van volledige tewerkstelling 

achterwege laten en terug met de voeten op de grond komen. Dan hoeven we niet te grijpen naar 

oude –ismen die bewezen hebben niet te werken. 

De werkelijkheid is cyclisch, niet lineair.  Als je dat niet gelooft, gedenk dan je sterfdatum. 

 

Enough is enough 

Komkommertijd en een diep ingedrukte politieke pauzeknop.  Een ideaal moment om afstand te 

nemen. Het is nu of nooit.  Want straks barst de hel weer los.  De lichte paniek die eind vorige week 

tot aan de rand van de zwemkom te voelen was toen een tragere economische groei en minder 

jobcreatie werden aangekondigd, laat vermoeden dat we zonder enige reflectie die naam waardig de 

mallemolen van ‘altijd meer’ en ‘altijd meer werk’ weer aan het draaien brengen, zodra de scholen en 

parlementen hun deuren terug open zwaaien. 

 

Het is nochtans al lang genoeg geweest. Hoe diep kan een samenleving wegzakken in haar eigen 

blindheid ?   

Al decennia is de bevolking de gegijzelde van een logica die niet haar, maar een elite dient.  De logica 

dat iedereen aan het werk moet, voor een loon dat net hoog genoeg moet zijn om iemand niet voor 

de werkloosheid te doen kiezen.  Zo wordt dat openlijk verkondigd.  Desnoods verhogen we het 

kindergeld voor alleenstaande moeders die thuis blijven voor hun kinderen, opdat zij alsnog in het 

productieapparaat zouden stappen.   

Het productieapparaat is overigens een vlag die de lading maar voor een fractie meer dekt.  De echte 

productie van goederen gebeurt al grotendeels automatisch. De arbeidskrachten in de zorg, ICT, de 

administratie, noem maar op, produceren geen goederen, maar diensten.  Daarnaast maken we jobs 

die zelfs geen diensten leveren.  Van boven in de hiërarchie noemen we dat ‘beleid’, van onder  

‘bewaking’.  Als iedereen maar een job heeft.   

Al die productie-arbeiders, managers, bureaucraten of bewakers, moeten dan  ‘zo efficiënt mogelijk’ 

ingeschakeld worden. Hun rendement moet jaarlijks verhogen.  Want dat is het andere deel van de 

‘logica’.  Alles wordt steeds beter, rendabeler. Hoe je het rendement van overbodige arbeid 

berekent, is mij een raadsel.  Toch slaagt men daarin. 

Iedereen aan het werk en elk jaar ‘meer output’. 

Dan zijn we verbaasd dat de aarde kreunt, dat mensen kreunen, dat er een soort algehele 

vermoeidheid ontstaat, die mensen in het beste geval kwaad maakt.  Want wie kan heel zijn leven op 

de toppen van zijn tenen lopen ?  Welk bedrijf kan dit, welke administratie kan dit, welke 

samenleving kan dit ? 

 



Waar is het cyclische denken ?  Dat er een tijd is van groei en een tijd van teruggang. Van jong zijn en 

oud worden ? Dat er een tijd is van voorspoed en van tegenspoed ?  Dat er een tijd is ijver en een tijd 

van luiheid. Een tijd voor het Westen en een tijd voor het Oosten. Een tijd voor het Noorden en een 

tijd voor het Zuiden. 

 

Het is trouwens een wonder met welk gemak de zogenaamde logica van de eeuwige groei en de 

volledige tewerkstelling de geesten verovert.  Zelden hoor ik een journalist opwerpen dat het 

misschien de bedoeling moet zijn om zo weinig mogelijk mensen te doen werken, of dat het de 

bedoeling moet zijn om de economie te doen krimpen in het voordeel van zuivere lucht, 

biodiversiteit, enfin van de natuur. 

Het is alsof iedereen schizofreen geworden is.  Het ene uur hoor je klagen over het milieu, alvast al 

over het klimaat.  Het ander uur ventileren we onze angst voor een vertraagde economische groei.  

Alsof die in van elkaar gescheiden werelden plaats vinden.  Hetzelfde voor de mens.  Het ene uur 

hoor je over burn-out en stress, het andere uur over zogenaamde hoogstnoodzakelijke flexibiliteit, 

nachtwerk en concurrentiepositie.  Alsof het ene niet het gevolg van het andere kan zijn.  Voor het 

ene worden we echter naar de dokter verwezen en voor het andere naar de econoom.  Het lijken 

totaal verschillende dingen.  De artikelen verschijnen in afzonderlijke rubrieken. 

En weet je wat zo verdomd leuk is ?  Zowel de kommer als de lust vertaalt zich in mooiere financiële 

cijfers.  Wanneer we niet zelf voor onze kinderen zorgen, maar ze naar de crèche brengen, is het 

twee keer bingo voor het binnenlands product.  Als we maar bezig blijven, het geld doen rollen.  

Want niet de waarde, zelfs niet het geld op zich maar het rollen van het geld juichen wij toe, jagen 

we na, onze bloedeigen regeringen op kop. Alles moet drukker, groter, meer. 

Als we dus in behandeling zijn bij één of andere bedienaar van de zorg, dragen we bij aan de 

economie.  Dat is geen probleem.  Het probleem ontstaat slechts als iemand geen cent heeft om zich 

te laten verzorgen.  Dan wordt hij geactiveerd, want hij dreigt zijn rol als geldroller niet meer te 

willen spelen. Als hij illegaal is, wordt hij uitgedreven naar een concurrerende economie. 

 

Echt, hoe diep kunnen we nog zakken ?  Waarom staat er eens niet iemand op die dat zootje 

doorprikt en de naald van het kompas weer op het Noorden zet ?  Met zo weinig mogelijk arbeid een 

zo groot mogelijk welzijn voor zoveel mogelijk mensen betrachten, dat moet het doel zijn.  Daarnaast 

moeten we ook met zo weinig mogelijk productie van goederen dat doel trachten te halen. 

Tijd voor kunstenaars, poëten, filosofen, muzikanten, sterrenkundigen, priesters en zingevers van alle 

slag.  Ruimte voor verhalen, voor herkenning, voor verbinding, voor begrip, voor luisteren en 

vertellen, voor literatuur, droom,  schoonheid en liefde. 

 

Dat zijn de hoogste waarden.  De Grieken wisten het al. Niet het geld, niet de economie.  Daar 

hebben we enkel voldoende van nodig, maar niet telkens meer omwille van het meer.  Want dat 

meer komt niet bij de mensen terecht, tenzij als een last die naar de uitputting leidt.  De baten 

komen bij een elite terecht en misschien zelfs nog niet eens.  Misschien is het gewoon een flikkering 

van bits en bites, die we aanbidden als waren ze de ster van Bethlehem.  De beschikking over zoveel 

valuta, ergens op een scherm, op een server.  Moeten we ons daarvoor uitsloven ?  Serieus ? 

 



Wie komt er weer eens orde op zaken  zetten ?  Echt dan.  Niet door één of andere revolutie die de 

ene elite door de andere vervangt, maar door het zeggen van de juiste dingen.  In de wetenschap dat 

herhaling van de boodschap werkt en het gedrag van mensen op de duur verandert.  Daar snak ik 

naar.  En naar media die die dingen durven oppikken. 

Hans Claus 

 

 

 


