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Kosmos, ook van symmetrie verdeeld.
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Voorwoord

Wij zijn... zelf een symbool van bestaan. In de wereldculturen 
ontstaan wij als mens, geankerd met de symbolen die de volkeren 
voortbrachten en ons nog steeds verbeelden.

De wereld, de kosmos, het begin der tijden, wie zijn wij? 
De volkeren krijgen beschavingen, mythen, rituelen en de 
Sjamanen noemen de namen en symbolen met magie en het 
aanbidden van de hogere machten. Al deze ‘belevingen’ worden 
verbonden aan een betekenis, voornamelijk aan ons zelf. 
Wij zijn... Het leven en het al omringende bij ons. 
We zijn deelbaar en verdeelbaar zoals het symmetrische van 
cirkel, vierkant en het links of rechts.
Gelijk aan het kosmische met een hemel en een aarde.

De cultuursymbolen van ons mensdom hebben een eigen ‘teken’, 
of naam met de betekenis in gevormde orde, geloofsbegrippen. 
Onuitwisbaar. Verbonden met een uiterlijk en een innerlijk, 
wij zijn... Het zelf!

P.M.J. van de Watering 2015
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Hoofdstuk 1
Symbool semiotiek in de oudheid

Semiotiek is een studie van tekens en symbolen.
Elk teken of symbool heeft een afbeelding, betekenis en verklaring. 
En soms wordt aan het teken dat hetzelfde eruit ziet, een andere betekenis 
gegeven met ook mogelijk een andere verklaring. De betekenissen slaan we 
snel op en blijven een herkenning in ons brein.
De verklaringen kunnen sterk uiteenlopen en zijn gekoppeld aan 
persoonlijke voorkeuren zoals, prettig ervaren, kwaliteit etc. 
Terwijl andere mensen hetzelfde teken als verklaren te zijn onprettig of 
geen kwaliteit.



Symbolen zijn ons wel bekend. Maar minder bekend zijn we zelf! 

Ik ga u een analyse voorleggen over de betekenis van symbolen, de gebruikers 

ervan, de aard ervan en de betekenis is de kern van het gebruik.

Het heet met één woord semiotiek. Het wezenlijke karakter, ontstaan en 

gebruik van tekens. Naast het symbool is er nog onderscheiding in soorten 

tekens: indexatie en iconen.

Wij merken in onze dagelijkse leefmaatschappij al de vele symbolen op. 

Dat gaat al heel ongemerkt als ‘hoort nu eenmaal zo’ maar hebben allen een 

betekenis, een teken van kennisgeven. We zien vlaggen wel bij elk winkel-

centrum, verenigingen van sport, logo’s en handelsmerken. Affiche’s, 

naamborden, uitvoeringsborden, verkeersborden. Maar komt ook voor in 

tekens van scheikunde en wiskunde. Met allen haar eigen betekenis.

In het symbool is het een samengaan van de ‘feitelijke wereld’ in een beleefde 

werkelijkheid. Dus een dubbele omvatting van ‘innerlijk’ beeld en een tweede 

beeld, de letterlijke betekenis.

 

Het is onmogelijk alle symbolen te publiceren, is ook mijn bedoeling niet. 

Wel de natuurlijke relatie met het teken en de betekenis. Want een symbool is 

een betekenisdrager met een vormgeving in relatie met de betekenis. 

Een betekenis is dan ook de kern van het gebruik. De gebruikers ervan en de 

aard van het symbool ga ik analyseren in semiotiek.

Semiotiek is een studie van de tekens en de symbolen. 

Maar er is wel verschil in onderscheid van symbool of teken. Een teken is 

eenduidig en met een definitie, zoals lettertekens afgekort dat voor een woord 

staat, geheel een naam, een getekende vorm, pictogram, verkeersborden, tattoo 

etc. Een symbool is iets onzichtbaars te noemen in gedachte, idee, gevoel etc. 

Echter geeft een definitie en verwijst-koppelt met de zichtbaarheid en het 

denken. Er is ook koppeling met metaforen, waarin symbooltaal voortkomt.
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Er is indexering in zoveel groepen en segmenten. De voornaamste zijn:

- huistekens en merktekens, eigendomstekens, heraldiek

- getallen, in diverse culturen anders vormgegeven

- reclame, beeldmerken, kleuren

- letters, vlaggen, wapens heraldiek, schrifttekens

- communicatie, technische waarden

- religie, diverse culturen, mythe, ideogram, pictogram

- veiligheid of gevaren, verkeer, gebod en verbod

De oudheid is ook, wij zijn...

We spreken over de oude beschaving maar kunnen die niet geheel duiden. 

Als we geheel terug moeten gaan naar de oermens zal ook daar wel een kern 

liggen van leerproces in denkend vermogen. We zullen het nooit precies weten 

daar er niets van over is bewaard. Wel is er bekend dat voor de Griekse 

Oudheid er al leerstelling was in de zinduiding van de symbolen. Een proces 

dat via mythen en theologische wetenschap in belijdenisgeschriften is 

overleverd. De Grieken gaven er wiskundige, scheikundige logica aan in hun 

symbolisme, psychologie symbool: Sumbolon (kenteken). Het teken is het 

herkenningsteken, het zinnebeeld.

We vinden symbolisme in kunst, literatuur, styling, emotie, begrippen die 

ideëel zijn (denkbeeldig en geestelijk brein).

Symbolen in voorstellingen is al in het culturele verleden ontstaan. 

Is het een onderdeel van de mythen? Zeker wel is er een voorstelling van 

woord, beeldvorming. Welliswaar eerst in een oervorm, verbonden met het 

menselijk denken. Naarmate de verleden tijd voortgaat is ook de mythe-

gedachte, de verbeelding in een alom sterk blijvend ‘verhaal’ gecomprimeerd. 

Zo zijn deze woorden gevat in een mythe met een zekere ‘onwaarheid’ of een 

niet rationalistische overtuiging de uitspraken van het woord of verhaal. 

Het heeft verwantschap met het verhaal van een legende, welke echter geheel 

fictief is en volledig fantasie is. Als we daarnaast nog het woord sagen 



leggen is dit te noteren als een epische, verhalende gebeurtenis en ook nog 

eens doorspekt met bijvoorbeeld historische figuren. Zo wordt er wel veel 

gevraagd te geloven wat er niet gezien is.

Maar symbolen staan wat werkelijker bij de menselijke zintuigen en ons 

bewustzijn. We hebben een mens bewustzijn en ook een onderbewustzijn. 

Deze werken samen in een communicatie met ordening in verhaal, 

waarneming en de verbeelding ervan. Het vraagt van ons een denkhouding 

aan te nemen, die primitief begon en vanzelf oordeelt in een antwoord of 

beoordeling.

Symbolische tekens zijn oervormen die gesmeed worden, aaneen in een 

woord, de betekenis of verhaal en wordt zo een mythe. Of is het misschien 

andersom? Het verhaal schept of plaatst de symbolische tekens en figuren in 

ons geziene of niet geziene verbeeldingsvorm in een vermenselijking. 

Men schept een halfwerkelijkheid, een achtergrond als het ware. 

Een leerstelling, belijdenis, ideëen over oorsprong en het goddelijke. 

Het is niet meer dan een spiegeling van het wereldse in gestalte te zijn van het 

goddelijke. Een dogma, leerstelling of waarheid? Het is in onze tegenwoordige 

tijd nog steeds terug te vinden. Bijvoorbeeld in ons denken de koppeling 

aan herinnering of prestatie in categorie, bv prestaties van energie of records 

met namen van atleten, helden, filmsterren etc. tot icoonsymbolen. 

Ook in de muziek is symbolisme aanwezig met persoonsiconen, stijl, genre, 

fans, cultus etc.

- zon, maan, sterren, hemellichamen, astrologie, aarde, vuur, water, lucht, sterrenbeelden, goden, 

godinnen, kleuren verbonden, melkweg, orion, constellaties, donder, bliksem, bomen, levensbomen, man- 

en vrouwelijkheid, kronen, tiara’s, scepters, kruizen, bollen, vingerwijzigingen, vissen, dieren, soorten dieren, 

fabeldieren, muzieksymbolen, rangen en standen, rond, vierkant, driehoek, twee, ram, dierenriem, hexus, 

hak, hamer, sikkel, messen, zwaarden, schilden, heraldiek, boeddha, hoorn, maskers, trommels, pijl en boog, 

veren, tattoos, drietand, staf, slang, artsenij, yin yang, dag, nacht, dood en leven, scarabee, kleuren, tantra’s, 

hart, vogels, vlaggen, kosmisch rad, weegschaal               -
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De oerknal vormt de cosmos.



Wij en de cosmos.

Waar is het begin? Schepping? Een aarde met haar oerbegin? Wie het weet 

mag beginnen zou ik zeggen. Ik kan u wel vertellen dat als er begonnen moet 

worden wij beginnen met... vertellen en waarnemen, het zelfbewuste van de 

oermens. Zelfs fantasie en werkelijkheid door elkaar heen. Wat is er eerst? 

Het mythische verhaal te koppelen aan het waargenomen en dit verbinden met 

een symbool? De zon, sterren en de maan waargenomen aan de horizonten en 

ook de natuurkrachten van wind en water. Maar het kan ook andersom, 

de waargenomen krachten etc. te verhalen in een avontuur, naar hogere 

goddelijke machten te voeren dan zijzelf, de hemel en haar ‘schepper’ te 

benoemen. Hoe het ook zij het is kenbaar in alle culturen van de wereld. 

Wel in verschillende interpretaties en mutaties, maar allen gaan over de 

schepping, leven en dood. En allen koppelen met een ‘soort’. Te noemen als 

‘religie’ en dit breidt uit. Wel het bekendst in de symboolwereld zijn de zon 

en maan. We zitten dan midden in de mythische voorstellingen. De zon wordt 

gesymboliseerd als een opperwezen een zonnegod. Of een held te zijn met 

verbonden symbool van adelaar of valk. Maar in culturen is er vaak ook 

zichtbaar de tegenstelling met de maan (goed en kwaad). De maan staat ook 

voor dramatisch, donkere beelden met voortgaande schuivende wolken. 

Een halve maan en volle maan. Die betekenen weer de verschillende 

levensfasen van dood tot nieuw leven (verrijzenis), vruchtbaarheid en magie.

De voorstellingen

Worden in verbeelding geuit en wel zodanig in ordening van herkenning in 

een schematische opbouw, die als één geheel in visie, tot een ‘gebeuren’, 

‘motief’ of boodschap spreekt.

Die voorstelling kan ook in delen zijn opgebouwd, samensprekend of juist 

niet, als een tegengestelde verbeelden (verbod). En vaak is de voorgestelde 

‘boodschap’ het beeldend verhaal op zich zelf staand. Een zogeheten directe 

aanschouwelijke voorstelling. Een rotstekening, schildering, beeldhouwwerk, 

dus het ‘symbool’ direct door de aanschouwer te aanvaarden. 

Een voorstelling zo geuit dat die direct ook de betekenis geeft aan je innerlijke 
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en ziel. We kennen allemaal beeltenissen van een moeder met attributen. 

Wel of geen kind erbij, gehurkt, borstpartijen etc. De verwoordingen die erbij 

horen komen vanzelf uit de verschillende culturen: venus, grote moeder, 

vruchtbaarheid der aarde verbeeldend, moeder van god en meer items.

Al naar gelang de wereld meer vormt is er ook meer vorm in ‘kernen’. 

De bevolking gaat in ordening en gaat stappen maken naar de wereldgeschie-

denis met wetenschappers, sterrenkundige waarnemingen die de hemel en het 

heelal geheel een nieuw inzicht gaan geven op het bovennatuurlijke. 

Zeven zichtbare bollen, zon, maan, mercurius, venus, mars, jupiter en 

saturnus. De waarneming geeft een cirkelende kosmische orde over alle 

godsdienstdenkers. In een gemiddelde van tijdberekening ca. 2000 voor Chr.

Dat neemt niet weg dat de reeds aanwezige rituelen, symbolen en verheven 

status overboord ging. De culturen die al duizenden jaren bestonden hebben 

‘eigen’ of ‘verhuis’ symbolen in verering, goden en godinnen.

Die kosmische orde is de nieuwe kijk/visie en is vooral een vertoon van 

machtsstrijd tussen Schepper/opperwezen en ons eigen zelfbestaan. Staat alles 

op losse schroeven ineens? Wij als mens krijgen een visie van ‘schepping’ van 

onszelf, de wereld wordt gekoppeld in een denken over het handelen van die 

mens in de wereld. Men zoekt de ‘oorsprong’ van de dingen, anders gezegd 

met is op zoek naar zichzelf! Maar deze nieuwe beginfase is er een die altijd 

zal blijven. Deze ‘oorsprong’ kan men manipuleren naar eigen hand zetten. 

- Afrika, zonneram, leeuw, maskers, vrouwenbeeldjes, koningsgod Osiris, oog van Horus, scarabee

- Middellandse Zee gebied, Keltisch, Etruskisch, Grieks, Illyriërs, Goden, Godinnen in Grieks, Romeins

-  Noord Europa, maangodinnen, paard, Stonehenge, beer, walhalla, Esus, Mercurius, Emona, Odin,      

 Asgard, Thor, Freyr, Loki, trom, levensboom

-  Midden Oosten, Jezus Christus, Zoroaster, Mohammed, paradijs, Zervan, Isjtar, Anahita, Baäl, Assar

-  Verre Oosten, Hindoeïsme, Vishnu, Taoïsme, Boeddhisme  

10        |



We kennen het nog steeds nu, een menselijke eigenschap. Door er een 

ritueel of verering van te maken naar eigen ‘maaksel’ wordt het volkscultuur 

en traditie, ‘beleeft’ men in deze oudheid het zg. bovennatuurlijke als een 

heilige macht, verheffend in een krachtig verhaal. Zo is de mythe ontstaan. 

En daar hoort een symbool bij. Dit symbool is dan bijvoorbeeld de zon, maan 

of een sterrenbeeld. Maar ook een droombeeld symbool wordt toegevoegd door 

deze waarnemingen ook nog eens te koppelen aan allerlei diersoorten, bomen 

en planten. En daarbij te benoemen de goddelijke functie die er bij hoort. 

De symbolen zijn de figuren die in het verhaal of verering voorkomen. Dat zijn 

de mythen en cultusrituelen die in overlevering verder mutaties krijgen en ook 

in andere volksculturen op enigszins dezelfde wijze worden verteld.

Kernen hierin zijn de cultuurverschillen in handelingen van de diverse 

volkeren. Hoe ver is hun dagelijkse ontwikkeling en verbondenheid met de 

rest van de wereld? Wel kent men de eigenwaarde van geboorte en dood, 

rampen die hun beleven en de waarnemingen van natuurverschijnselen. 

Allemaal in projectie met hun eigen bestaan en de ondergang van de wereld. 

Te bedoelen hun eigen kleine ‘leef’wereld. Het is totale chaos.

Er is heden nog wel een spoortje van terug te vinden in ons menskenmerk van 

ergens bang voor te zijn of iets te adoreren. Daarbij is het deelbare in ons zelf 

aanwezig, van alle dingen is er twee. Het symmetrische, voor of tegen, etc.

Het leven zelf en wij zijn in kringloop. Dat is in de Oudheid ook al bekend en 

het is heel natuurlijk als er een ramp of catastrofe is geweest er een nieuwe 

schepping of richting komt. Is niet alles ook alle natuur, wij en de dieren een 

levenscyclus? De natuurlijke elementen van de kosmos met al haar planeten 

waaronder de aarde met ons bestaan zal ook haar cyclus kennen. Wij trachten 

de wereld te besturen in een evenwicht, onmogelijk. Want wij oordelen altijd 

in twee en zijn het nooit eens. Tot een begin en einde. En weer een begin...

In de Oudheid worden de mythische verhalen en rituelen die symboolgebon-

den zijn niet als een religie benoemd. Dat gebeurt wat later als de ‘gebruikers’ 

het religie noemen met een naam. En er komen vele splitsingen daar in voor. 
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Euclides, een Grieks wiskundige, ca. 300 v. Chr. publiceert in zijn eerste boek  ‘elementen’ van vlakke 
meetkunde, het symbool gelijkzijdige driehoek.    - 
De driehoek zal een symbool worden in vele religies. Een driehoek met de punt omlaag symboliseert het 
vrouwelijke en ook water. Een driehoek met de punt omhoog symboliseert de mannelijkheid en vuur. 
Een gelijkzijdige driehoek is het symbool voor het goddelijke.  Een ongelijke driehoek is het symbool voor 
het duivelse. Een driehoek symboliseert de drievuldigheid (Christelijk). Een driehoek symboliseert het 
alziende oog van God (Christelijk).



Het is ook de ‘hulp’ van zieners, sjamanen en profeten die een nieuwe kosmos 

(toen ook al) voorspellen, een nieuwe aarde met een overvloed naar beter. 

Het paradijs de Tuin van Eden is bij het Christendom bekend. Maar dit komt 

ook voor in andere religies. Alles wordt geheel nieuw geschapen, een nieuwe 

schepping. Een gewone ‘cyclus’ die bovenop het chaospunt van eerder staat. 

Niets nieuws eigenlijk, het was al eerder in Indiase geschriften te vinden dat 

ook de vernietiging van de aarde en universum beschrijft. En ook zij 

beschrijven de nieuwe kringloop met een Verlosser van het kwade.

Het opperwezen kent verschillende typen die in de toen geldende leefwereld 

een rol spelen.

- goddelijke wezens

- schepping en bewustzijn van de mens

- de leefwijze van de verandering die dit meebrengt

- hemellichamen en de natuurverschijnselen

- helden

Deze leefwereld met de mensen die ‘vereren’ in hun denken bestaat uit 

hun eigen cyclus van beleven en veranderingen. Past aan wat er verandert 

in die cyclus. Hun leven is het verhaal, ritueel en beeldsymbool als een 

communicatie. En die levenscyclus kan invloed hebben op het ‘gewenste 

droombeeld’. Naar beter? Een andere god? Of stoppen met een god, of er nog 

enkelen bij? Het komt er zeker bij, er verschijnen vele goden in rangorde. 

Met allerlei symbolische boodschappen, scheppend, niet scheppend, verborgen 

als dood, onderwereld, triomf, strijd en vrede. De mens beseft dat hij is 

geschapen vanuit een bij hun aanwezige god, een schepper.
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En hoe denken wij nu over symbolisme?

Een voorbeeld: de swastika, bekend als gamma of hakenkruis. 

Op dit symboolteken rust een taboe en is verguisd. We koppelen dit teken 

direct met het nazi-regime die de eigen Germaanse eigenheid moest 

uitbreiden. Dit door middel van een overheersing en overwinning van het 

Arische ras. Door dit symbool te gebruiken er een ‘boodschap’ aan te 

plakken werden hele volksnaties in propaganda van het regime meegesleurd 

hun zienswijze te volgen. In dit in herhaling te brengen werd UW 

onderbewustzijn geïnjecteerd en bewustzijn actief. Deze chaos is de WOII 

oorlog met vreselijke daden wel bekend. Deze oorlog (een droombeeld) was 

niet te winnen door de overheersers. Een wederopstanding volgt na de oorlog, 

het symbool wordt in ieder mensenbrein ‘verbannen’.

De swastika is in de oudheid een symbool van de zonnecultus (de zon) en in 

vertaling en betekenis te noemen als ‘het is goed’, welzijn en geluk. 

Komt nog voor in het Boeddhisme.

Zo zijn er nog meer ‘negatieve’ symbolen die in uw systeemvoorkeur worden 

verbannen en niet worden toegelaten. U kent ze wel en stemmen tot nadenken, 

de boodschap die het vertegenwoordigd. Denk bijvoorbeeld nu aan IS, haar 

vlag, tekst en kleuren. Er is een symboolwereld die de zogezegde ‘overtuiging’ 

toepast. Of dat nu commercieel, religieus, dictatuur, democratie of leven is, 

allen hebben de doelstelling te tweedelen: hun en wij. Het is een universele 

moraal die u zelf kan of ‘moet’ accepteren. Tenminste dat is het begin. Maar 

een maatschappij is een massa in verbinding. Wat is dan massasymboliek? 

Is het nu gaande? Ja, het is wel degelijk waar te nemen. Want de eerder 

genoemde betekenis van het teken, (wat dan ook) wordt u uitgelegd. Al is het 

wel door de media. Dat teken en/of de betekenis kan vica-verca werken, ik 

bedoel eerst de betekenis geven en dan het teken tonen (het symbool wordt 

zo verbonden). Of, eerst het symbool tonen (kan ook van alles zijn van letters, 

woord, foto, beeld, datum, politiek logo, etc.) en dan de betekenis, de ‘uitleg’ 

geven. En dat alles is eigen specifiek. Al dit beïnvloed uw identiteit en om 

bij het semiotiek te blijven, u definieert en de aanbieder dringt op. Ik heb 



wel meer in mijn vakgebied, de reclamewereld, in analytische onderzoeken 

bemerkt dat de media in het bijzonder een grote rol speelt in de ‘presentatieve 

symboliek’. Die media verleent toegang en geeft het ‘indringen’ in uw ‘onder-

bewuste droomwereld’. U wordt betrokken bij de betekenis van het onderwerp 

en dat steeds in herhaling. Ten gunste of ten ongunste. Er zijn voor en nadelen 

te noemen als, u krijgt voorlichting hoe dit te handelen, er voor te behoeden, 

waarschuwen heet dat. Of u heeft recht dit te weten etc. 

Maar is de media objectief? De journaals verschijnen op vaste tijdsstippen 

met telkens bekende presentatoren. De discussieprogramma’s op de TV met 

diverse presentatoren en ook vaak dezelfde panelleden geven de kijkers een 

ritueel, mythe of droom. Bespreekt het onderwerp eigenlijk niet objectief 

genoeg want er is altijd wel een symbolische conclusie boodschap in, voor elke 

kijker anders te ontvangen. Het kan ten goede of ten kwade bij u instromen. 

Lijkt het niet een beetje op chaos en verdeling?

Volgens Freud is de symboliek niets anders dan de voorstelling van conflicten 

en wensen in ons onderbewuste. Dat is zeker terug te vinden in ons, de droom-

wereld en de realiteit die botsen in ons bestaan. Het is een wisselwerking op 

uitingen van ons. En dit gedrag zoals we het ook kunnen noemen krijgt een 

betekenis, logica, een teken een symbool naar het bewuste toe.

Jung stelt ongeveer hetzelfde op. De beleving van het persoonlijke onder-

bewuste waarin alle levenservaringen aanwezig zijn komen tot een 

droomuiting. En toepasbaar in harmonie met het bewuste psyche tot een 

zelfkennis van buitenaf alsook van innerlijke weerstand te bieden. Een ijverig 

streven naar creativiteit en zelfvertrouwen. Hierbij streeft men als mens naar 

het waardevolste en de beste geestelijke waarden. Symboliek en 

ritueel zijn daarbij de hulpmiddelen.
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Hoofdstuk 2
Commerciële symboliek in de reclame

Dat komt voor in reclameuitingen. Deels om een menselijk ideaalbeeld 
op te roepen. Een symbool van werving wordt er aan opgehangen een 
beeld te tonen van rust, warmte, zuiverheid etc. Kortom een zichtbaar 
beeld-teken, maar het kan ook een scene zijn e.d. en de koppeling van de 
betekenis van het product dit te bezitten om voor een volwaardige man 
of vrouw te zijn. Het is een aangeprezen product wat in de semiotiek 
‘presentatieve symboliek’ wordt genoemd. Zo ziet u dat de ‘droomwereld’ 
weer in uw onderbewuste tegenover het bewuste wordt gevoed.



Maar het is niet voor iedereen doordringbaar. 

Het is maar net hoe zijn/haar ‘droomwereld’ in het onderbewuste is ingericht 

en in het bewuste de betekenis al kent. Ons bestaan is zelf een symbool voor 

betekenis als levenscyclus. In handelingen, situaties, voorwerpen, beelden en 

ervaringen komen de betekenissen vanzelf. Gaan in interactie met het bewuste 

en onderbewuste. Als bij herhaling van de gebeurtenissen dit keer op keer 

gebeurt, gaat het werken als een collectief, krijgt verzadiging en gaat 

schijnbaar over tot ‘hoort zo’. Krijgt al een stempel mee als ‘gewoon’. Of opgave 

tot verzet. Nostalgie, herinnering en commercie spelen of beter gezegd hebben 

gespeeld in ons onderbewuste en zijn al geïndexeerd als ‘toegelaten’. 

Bijvoorbeeld dagvieringen met verbonden namen, vergelijken met vroeger en 

nu. Dat kan u veranderen, verlaten maar net zo goed meer ‘dromen’ toelaten. 

Het is ideologie.

Kenneth Burke is Social Psycholoog aan de University Chicago en geeft een 

visie op de mens zelf met zijn symboolgebruik. Burke stelt dat de mens op zich 

al een symbool is. Het feit dat de mens met gedachten en taal zichzelf in actie 

zet. Real action in denken, in relatie met anderen in communicatie. 

Het menselijk gedrag in beweging. Factoren van onderling gedrag, passief of 

actief. Acties nemen is beslissingen nemen en in situaties met interactie. 

Het betekent weerspiegeling, interesse, sentimenten en voorstellen. Burke 

stelt verder dat wij zijn een veredeld dier met het voordeel het gebruik van 

dierlijke symbolen impulsen, die heel natuurlijk zijn, maar wij kunnen er bij 

denken. Dieren reageren spontaan, direct. Mensen interpreteren de gang van 

zaken. Voordat de mens een ‘ja’ heeft gezegd weet je nog niet wat er precies 

mee wordt bedoeld. Eerst zal voorafgaand aan het woord ja duidelijk moeten 

worden wat de betekenis van het ja is.

Trends en taboes

Al de betekenissen die u opdoet en bij u binnenkomen leiden tot een 

interactie. Dit valt in het vakje communicatie en handelsverkeer. Mede door 

de ‘presentatieve symboliek’ is groepsvorming ontstaan. Een algemene deler 

|        17

h
o

o
fd

st
u

k
 2

 | 
c

o
m

m
er

c
ië

le
 s

y
m

b
o

li
ek

 in
 d

e 
r

ec
la

m
e



18       |

in gebruik van de symbool-teken-betekenis functie. Het geeft legitimiteit tot 

handelen van u in het symbool patroon.

Het is de voortgang van het menselijk bestaan als een ritme met trends en 

taboes. Een indexering op orde. Maar er is ook een andere kant van disorde. 

Mensen die niet in de pas lopen van de samenleving. Want het is de 

samenleving die de orde bepaald. Bijvoorbeeld in normen en waarden. 

Bij die waarden hoort ook het vakje nostalgie met haar geschiedenis en of dat 

nog kan worden gehandhaafd. We kennen de Sinterklaas en Zwarte Piet 

discussie waarin werd gesteld of die Piet nog wel zwart moet blijven. 

Moet het kinderfeest worden gemuteerd? Droombetekenissen (via het symbool 

racisme) van ander ras steken de kop op, geven een andere voorstelling aan 

de Zwarte Piet en knagen aan de symbooltraditie. Een Christelijke 

volkssymbooltraditie. Het vakje ‘mijn bezit’ in uw brein komt in interactie. 

Willen we het kinderfeest zo houden of muteren tot een ‘ander’ kinderfeest?

Zijn er nog meer symbolen in de wereld, religieus of niet, die ook gaan 

veranderen? Ja, dat gaat zeker gebeuren in de toekomst. Vooral in de religie-

sfeer en in belendende overige vereringen kan zoals eerder is beschreven de 

‘betekenis’ van het belichaamde veranderen. Daarmee zal ook het zichtbare 

uiterlijk afnemen. Is trouwens al zichtbaar en volop in beweging. De kerkgang 

neemt af ook het katholieke geloof en vele kerken sluiten. Het kerkgebouw is 

het symbool. Het symbolische teken wordt weer een ‘droombeeld!’ Feitelijk 

gewoon het omgekeerde als in de ontwikkeling van destijds. We gaan terug. 

En dat maken wij er zelf van door niet of wel na te denken, we doen mee met 

de werkelijkheid met verstand, zintuigen en overzicht. Het nadoen en volgen 

van anderen.

Status-symbool

Ook dit is een ‘droomwereld’ idee van het mensdom. Door eerst ‘tekens’ te 

kiezen en dan de verklaring oplossing of streven erbij te wensen tot een 

verheven doel en status van de maatschappelijke (wens)ladder. Bijvoorbeeld 



iemand te zijn in een positie van tevreden-luxe-rangorde. Dit kan zijn 

veroverde macht, uiterlijk vertoon, financieel, geborgenheid, auto, roem en 

velerlei ander bezit.

Symbolen en kleuren

Ontwerpen van designs wel of niet commercieel hebben ook een betekenis 

duidelijk te maken. Het logo (symbool) kan een illustratie zijn maar ook een 

aantal letters of gewoon wat vormen. Het is van belang dat de juiste kleuren 

worden toegepast. En de combinatie van de kleuren. Veel is al te zien in de 

mondiale vlaggen. In de reclamebranche is al helemaal een kleurcode in 

symboliek van toepassing die invloeden hebben op uw koopgedrag van een 

product. Het heeft te maken met uw psyche, de invloed daarop en de 

aanvaarde ‘standaardnorm’. Want de kleuren zijn verbonden aan de sociale 

maatschappij. In normen en waarden vastgelegd. Zijn die kleuren symbolisch 

ook herkenbaar?

Proficiat, je komt op de wereld

En je bent een jongen of een meisje. Direct begint er al een kleurpatroon in 

je jonge leven te ontstaan. Blauw of roze zal het worden! Je hebt geen keuze! 

Een man of vrouw zal het worden met alle stoerheid of tederheid van 

kenmerken. Er wordt je een ‘opgroeiende’ eigen kleurvoorkeur aangeboden. 

Afhankelijk van de ‘plaats’, je jeugd en ouders die ook hun ‘favorieten’  

kennen in de kleuren. Ze brengen je tot volwassen man of vrouw. Jij zelf 

ontwikkeld voorkeuren in het kleurenpalet in psyche. Er is een verschil in 

kleuropvattingen in psyche van mannelijk of vrouwelijk. Is het zo wezenlijk 

anders van natuur? Nee, het is gewoon aangeleerd. Als een ‘waardenorm’ is 

het bij een jongen of meisje toegekend. Jongens horen sterk en stoer, krachtig 

en onbevreesd te zijn. Meisjes hebben een lieflijk uiterlijk, zijn teder en 

liefdevol en mogen huilen.

Omgangsvormen, gedrag, groepsomgang en nog meer zaken zoals 

bijvoorbeeld beroepen, scheiden de seksen. In de gehele maatschappij is er 
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onderscheid te vinden. Waarom is dat zo? Vooral is het een ‘overlevering’ 

van de dag en de regel van gisteren. Vandaag wordt de dag net als gisteren. 

En morgen wordt een volgende morgen. Veranderingen komen maar 

langzaam door. Wat dat voor kleuren betreft is dat net zo. Je staat er niet zo bij 

stil, maar het heeft wel degelijk invloed op je psyche. Wie wat ouder is ziet 

dat in de afgelopen decennia de kleuren in modebeeld, interieurs, 

stadsontwikkelingen, gebouwen etc. veranderd zijn.

Het is de maatschappij die het vormt. Die de kleursymbolen handhaaft. 

En die veranderden toch geleidelijk. Wij veranderen dus zelf! Alhoewel, het 

wordt ons opgelegd en aangepraat, die voortduring in kleuren.

Was het rood of groen vroeger dan anders? Nee, in opzicht van materie niet, 

maar wel in de opvatting van toekenning in emoties of waardenormen. 

Dat behoeft even uitleg. Voorbeeld. Het was bijvoorbeeld ‘not done’ om in het 

midden van de 1900 jaren in een rode auto te rijden, of rood haar te hebben. 

Je werd als een zonderling of ‘rare’ beschouwd. Tegenwoordig is het trendy, 

of hype, of ‘in’ te zijn om rood of groen haar te hebben. En sportief te rijden in 

een rode auto. Dus kleuren zijn veranderbaar in normen en waarden. 

Ga gerust in mineurkleren gekleed, in vormen die niet harmonieus zijn. 

Of juist in primaire kleuren. Niemand die er meer van opkijkt.

Is er dan nog een norm? Je mag vrij zijn in doen en laten, is het toverwoord 

van heden, daarbij de vrijheid van meningsuiting. We koppelen er maar 

gelijk aan vast, vrijheid van gedrag! Handelen naar eigen inzicht! 

Eigenzinnigheid? Wat heeft dat nu weer te maken met kleuren? En al zeker 

met de kleursymbolen? Vrolijkheid, blijheid, fris, warm en koel. Of somberheid 

met bruin en grijs.

U begrijpt wellicht door de regels heen, op te merken dat dit verhaal door een 

man wordt geschreven. Maar door zijn vakgebied verbonden met de omgang 

met kleuren en vormen. Die de kleuren als geen ander weet te rangschikken 

op orde en gewicht. Kwestie van kleursmaak? U wist dit al? Het kan zijn dat u 



vastberaden uw kleurfavorieten heeft en er zich ook naar gedraagt. 

Maar het kan ook zo zijn dat u uw kleuren overtilt tot een niveau van 

zelfbesef, als de beste. Dat mag natuurlijk, maar hen die in het ongewisse 

verkeren om kleuren te beoordelen kunnen met dit boek een weg vinden tot 

een betere waardering. Het kan zelfs een therapeutisch effect hebben op een 

aanwezige sombere kleurenkijk.

Alles om ons heen is in kleur. Zodanig zelfs dat het als ‘bont’ wordt ervaren. 

Straatbeelden met allerhande kleuren ‘sieren’ ons bestaan. Auto’s in allerlei 

kleuren, verkeersborden en reclamepalen. Diverse soorten wegdekken, 

Gebouwen met kleurige gevels, voorzien van teksten en borden. 

Het mag allemaal van mij die chaos, maar het kan beter worden geordend.  

Ik hoor u al zeggen, waar maak je je druk om, ik heb er geen last van. Nee? 

Toch wel, wil ik beweren. Onbewust zegt u toe te zijn aan rust, een ordening. 

Even een verandering van leefpatroon zult u bedoelen.

Zoek dat eens in kleuren op. Sta eens even stil bij uw favoriete kleuren. 

Passen die bij u? Bekijk uw interieur eens, uw modebeeld in kleding. 

Of de algemene leefwijze die dagelijks voorkomt. Kan dat beter? Of is een 

afwisseling van kleuren voor uw gedrag en gemoed van toepassing?

Leef nu en wordt een persoonlijkheid! Daar hoort een kleurcode bij! Als u 

beweerd dat dat voor u niet nodig is, is dat misschien wel als positief te 

melden. Het kan zijn dat u goed in uw vel zit, maar als u het zegt, als niet te 

zijn geïnteresseerd, of als onverschilligheid, dan klopt dat niet. Dan is er wat te 

verbeteren in uw vrolijkheid of  ‘kennis’ van kleuraanname.

Ik hoef niet de psycholoog uit te hangen wat u wel of niet moet doen om u tot 

levensvreugde te bekeren. Maar feit is wel dat ‘weten’ van kleurcombinaties 

leidt tot een smaakvol begrip.

Zo zijn er groepen mensen en echt niet individuele personen, die een kleur 

absoluut niet aanstaan.  Of zeggen kleurpatronen foeilelijk te vinden. 
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Niet voor niets zijn er ontzettend veel modekleuren voor dames te vinden. 

Om de doodeenvoudige reden dat de vraag en aanbodmarkt zo divers is op de 

gewenste ‘passende’ vrouwen kleurdracht. Zoveel keuzes, zoveel dames, zoveel 

kleurvoorkeuren. Maar, er is een maar. U wordt beïnvloed door reclames, 

door navolging, na-apen, door fabrikantenstoffen, door ontwerpers in trends en 

styling. U zal en moét meedoen! U hoort er anders niet bij! 

Dat proces gaat geleidelijk en maatschappelijk. En bovendien commercieel. 

Het komt bij iedereen voort uit het verleden, de gepasseerde tijden.

De oermensen beschilderden hun lichaam en gezicht en gebruikten kralen etc. Wij doen nog steeds hetzelfde!



Zijn er perspectieven? Veranderingen?

Dan bedoel ik, zo verder gaan, beïnvloeden van, of progressief intreden van 

‘ons’ dagelijks kleurgebruik. Die zijn er wel, door begrip en kennis te tonen 

van kleuren. Het verstaan van kleurensmaak en de waardering van vorm en 

kleur. Ook acceptatie is daarin terug te vinden. Slik het maar door, wat je ook 

draagt van een kledingkleur, wat er ook is van meubeldesigns.

Het wordt u opgelegd door de markt met alle artikelen. Ja, maar daar ben ik 

zelf bij, zegt u? Zeker, maar overal is hetzelfde design aanwezig met een 

commerciële prijs. U wordt onbewust beïnvloed in het maken van een 

kleur- en vormkeuze. En wij als mensen zijn nu eenmaal kuddedieren. 

Wat de een doet, doet de ander ook. En dat kan een handelsverzadiging 

oproepen, veel goederen zijn gelijk of net iets anders. De maatschappij is haar 

vraag en aanbod kwijtgeraakt. Téveel hetzelfde, téveel keuzes. Vervlakking. 

Een economische crisis ontstaat. Om nu even op maatschappelijke kleuren 

terug te komen is het noodzakelijk ook de maatschappelijke stromingen te 

kennen. Vandaar dat die aan de orde komen om inzicht te krijgen hoe wij 

door de tijd heen veranderen.

Stijlen

Art deco. Een van de vele stromingen in het menselijk bestaan. Deze stijl 

heeft een kleurenpalet dat in de jaren omstreeks 1920 een enorme invloed had 

op onze levensstijl. Na de eerste wereldoorlog is de emancipatie van de vrouw 

een feit. Een zelfbewustzijn van haar eigen bestaan, wordt het symbool 

uitvergroot als ‘modepop’, is niet meer ondergeschikt, vrouwen gaan reizen, 

sporten, uitgaan, feesten en gaan zich in sexy creaties vertonen. De vrouwen 

zetten de trend in met glanzend satijn, fluweel, zijde en goudbrokaat. 

Vele sierraden, ringen, kralen en armbanden. De kleuren waren: goud, zilver, 

platina en diamant. Ook wit en zwart waren dominante kleuren.

De kleuren werden ook in interieurs doorgezet. Gelakte meubelen in volle 

glans, met de accenten in goud, brons, staal en chroom. Toegepast werden ook 

allerlei marmersoorten voor vloeren en wanden. Zwart is daarbij ook een 

mogelijke hoofdkleur. Glas wordt heel veel toegepast en krijgt daarin 
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motieven, glasgeslepen en matte etsing met afbeeldingen. Met zachte kleuren 

in markeringen van loodlijnen.

De ontwerpen waren enorm populair.  Ontzettend goed van evenwicht in 

vorm en kleur. Dat heeft stijl en klasse! Werkelijk een symboolrevolutie op het 

gebied van designs. Allerlei voorwerpen, kunstobjecten als sculpturen, vazen 

en zelfs de verlichting werd onderworpen aan dit kleurgebruik. 

Art deco was gerelateerd met de schilderkunst, die met zijn kubisme en 

abstracte schilderijen vormen en kleuren toepast. Textiel en mode volgen 

hierin evenals de mode met korte rokken en korte kapsels. 

Oude schildertechnieken werden weer toegepast in kunstvormen, zoals 

glazuren van glas, zwarte lakken in glas en meubelen. Een luxe idee, leven 

was geboren. Elegantie en klasse. Maar wij vergapen ons nu over toen. 

Kan dat nu ook nog tegenwoordig? Zo’n rijke levensstijl? Zo ‘kunstvol’ 

symbolisme, of noem het maar ‘vormgeving’.  Ja het kan! En dat heb ik al 

eerder bedacht dan Obama’s ‘Yes we can’. Alleen is er een revolutie nodig. 

Wij zijn van aard niet zo progressief in kunst of kleuren. We leunen maar 

wat achterover. Er zal op design- kleur- vormgebruik eerst iets radicaals 

moeten plaatsvinden om ons om te trekken. Of dat nu een ‘nieuwe 

symboolstijl’, of nieuwe stof zal worden, of een nieuwe ‘goeroe’ die vooroploopt 

met het prediken van het ‘allernieuwste’. Het kan ook zijn dat we afglijden 

naar een ‘depressie’ in onze beleefstijl en tot een dieptepunt komen, zonder 

kennisbesef van kleurwaarde. Iets is al zichtbaar in 2009 met de economische 

crisis. Een sombere maatschappij versterkt dit beeld. Zie, ook hier kan 

men inspelen op correctie. Enkele voorbeelden zijn er al, door bekende 

topontwerpers die hun eigen stijl doorvoeren in de industriële markt met 

zwart en wit designs. En er is een lampenindustrie die lichttherapie geeft met 

lampen die gekleurd licht geven. Zoals je zelf wenst, voor eigen stemming. 

Want kleur is licht en licht is kleur! Bewustwording van je eigen kleurgebruik, 

dat zal het moeten worden. Maar pas op dat het geen extremisme wordt. 

Klasseverschil in het mensdom is ons niet vreemd, gezien het verleden. 

Wordt een trend van iets nieuws altijd voorafgegaan door pioniers en 



liefhebbers, het volgt vanzelf door de massa. Verleiding heet dat, navolging, 

jaloezie en bezit. Het is de aard van ons mensen.

Verleiden en verleidelijke kleuren

Hiermee gaan ook koppelingen om iets te bezitten, met de nieuwe functie 

ervan. Een product is bijvoorbeeld verbeterd met functie. Of door een nieuwe 

materiaaltoepassing. Of door aanpassing van de vorm. Of is het door ideologie? 

Dat het in je hoofd zit, van dat past bij mij? Verleiding is een zelfkeuze, goed 

of slecht. Je kan namelijk ook de verkeerde keuze maken! Maar de kunst van 

het verleiden is een specialisme. Een analyse van hoe u te bereiken valt tot 

een aankoop van uw keuze. Het is bestudeerd met marktonderzoek, door uw 

gedrag te analyseren. Wat wilt u dan kopen of verwerven? Wat weet u van mij? 

Nu is bij die analyse een zekere factor van ‘veiligheid’ van product/productie 

er bij ingebouwd. 

Een fabrikant of designer is er zich wel van bewust dat het ‘nieuwe’ best 

kan floppen. U bent namelijk een tikje eigenwijs wat dat betreft. Maar de 

verkoopwaarden zijn wel goed bekend tegenwoordig. U bent namelijk niet zo 

lastig meer als het gaat om aankopen. U bent gemakkelijk te hanteren en te 

verleiden. En daar wordt kleur bij gebruikt. En die kleur stroomt binnen bij u 

thuis in de vorm van elektronica, internet, televisie en computergebruik. 

Het is niet alleen meer verf in bussen.

Bedrijven koppelen zich aan brands, met een eigen ‘huiskleur’ en logo, 

signaalkleuren, in eigen symbool vertoningsstijl. Coca-Cola staat garant voor 

eigen smaak, maar ook voor de eigen kleur rood. Een fabrikant van ijs zal 

nooit de kleur rood gebruiken maar een koude kleur die staat voor verfrissing 

en koelte. Wel kleuren voor het smaakassortiment, de exotische smaken zoals 

cerise (rose) vanille (crème) of pistache (groen). Maar dan bent u al binnen 

om een keuze te maken op de kaart. IJs gebruikt u als het warm is, u heeft 

behoefte aan frisse en koude kleuren. Koffieverpakkingen zijn weer juist warm 

van kleuren, gerelateerd met sfeer en gezelligheid.

|       25

h
o

o
fd

st
u

k
 2

 | 
c

o
m

m
er

c
ië

le
 s

y
m

b
o

li
ek

 in
 d

e 
r

ec
la

m
e



26       |

Rood is een kleur die ervaren wordt als exotisch, sex, hot, prikkelend, 

opvallend als accent. Maar is in 2015 tanende,  als de kleur van oorlog!

Zo wordt u gebombardeerd met merken, fabrikanten en logo’s, voorzien van 

‘eigen’ symboolkleuren. Ja, die kleur past wel bij dit of dat product! Het woord 

verleiding is eigenlijk het woord promotie geworden. Dat is gekoppeld aan het 

soort van product, hoe staat dat in de markt en hoe promoten we dit? 

Het moet leiden tot een succes. In naam en merkbekendheid en ook in 

gebruikstechnologie. Het komt over als een soort mini-revolutie van de 

fabrikant/producent. Dan is het kleurgebruik heel belangrijk daarin. 

En natuurlijk hoort daar een pakkende slogan (is een metafoorsymbool) bij.

En het veranderen van bedrijfskleur of logo kan niet abrupt plaatsvinden 

maar in geleidelijke stappen. Bang zoals men is het bekende merkbeeld 

zomaar te verliezen bij de consument. Niet voor niets komt het voor dat bij 

bedrijvenfusies het vertrouwen bij consumenten wegvalt. Veelal worden fusies 

zonder de nodige vertrouwensuitleg aan cliënten uitgevoerd. Het kan duiden 

op een niet zo goed marktsegment.

Maar er zijn sterke brands

DHL ‘We move the world’. De kleurenachtergrond is warmgeel met een 

percentage rood erin. De teksten en het logo in een warme rode kleur. 

Het gebruik van de gele symboolkleur gaat voor alles op. Auto’s, containers, 

vliegtuigen, papier, dozen en enveloppen en de bedrijfskleding is geel, te 

samen met het rode logo! Maar daarnaast dat het de eigen kleur voert is er het 

aspect verleiding. Die betekent hun dienstverlening om u gemakkelijk uw 

verzending, waar ook naar toe, u uit handen te nemen en te verzorgen. 

Gemakkelijk voor u!

En u ook beïnvloeden

Dat er echt goed over promotiekleuren wordt nagedacht en die u kunnen 

beïnvloeden is zeker waar. U staat er als gemiddelde mens niet zo bij stil. 



Wellicht geen kleurenbewust, zo expliciet, maar wel onbewust in acceptatie 

ervan. U koopt op merk en kleurverpakking! Immers al de symboolkleuren en 

producten hebben de verklaringen ervan al in uw hoofd opgeslagen.

Nog een sterke die niet ten onder zal gaan is brand Zwitsal. Al 80 jaar jong 

zijn de Zwitsalbaby’s. Je voelt je als ouder gebonden met je kind, geeft het 

verzorging zoals nodig. Zo kan je vertrouwen op Zwitsal. Bekend van 

babypoeder, ofwel talkpoeder. Het Zwitsal poeder met plantaardige canola-olie 

bevat voornamelijk talk dat in staat is kleine hoeveelheden vocht te 

absorberen. Zwitsal poeder houdt de huid droog, soepel en glad. 

C.J. Jansen, apothekersleerling, fabriceert kort na WO1 zijn recept ‘Congo 

Salbe’. Hij probeert het recept te verkopen aan een apotheker in Apeldoorn. 

Dit mislukte en hij besloot om in 1920 voor zichzelf te beginnen met 

‘De Nederlandsche Fabriek van Pharmceutische Producten’, dit werd de 

grondslag voor Zwitsal dat in 1928 werd geïntroduceerd. Het product werd 

vooral voor baby’s gebruikt.  Hij breidde zijn assortiment dan ook uit met 

poeder, olie en zeep. Een groter pand werd betrokken in 1932 te Apeldoorn en 

in 1940 een tweede fabriek. In 1947 een derde fabriek en in 1964 stopt Jansen 

met de onderneming die dan gefuseerd was met Koninklijke Zwanenberg-

Organon. Daarna komt het in handen van Akzo.  In 2002 is Zwitsal Nederlands 

grootste en bekendste babymerk.

Was de hoofdkleur in de eerste jaren wit en zwart in de verpakkingen, al gauw 

was geel en rood een huiskleur verbonden met Zwitsal. De kleur geel (een 

percentage) is dominant in de verpakking. Is het symbool. Het rood is niet echt 

dieprood maar ook een percentage en heeft een zacht contrast met het geel. 

De producttekst heeft een bescheiden contraststerkte met het geel. 

Toegevoegd wordt een eyecatcher in de ronde vorm van doelherkenning 

of soort van inhoud. Industriële ontwerpers hebben de vorm van de verpak-

kingen rond en zacht gemaakt. Zodanig gebruikt in associatie met ronde 

zachte vormen van baby’s en peuters.
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Consument, reclame, verpakking en logo’s

Gebruiksartikelen die u gebruikt hebben een kenmerk. Van reinigingsmelk 

tot hondenbrokken toe. Alle verpakkingen hebben een signaal (symbool) naar 

u toe. Met een sterk logo, gekoppeld aan de merknaam. De vertrouwde kleur 

die u kent, een kleurconsistentie op lange termijn. En dan af en toe een 

toevoeging van ‘nieuw’ of ‘vernieuwd’ erbij. Dit om uw interesse te handhaven 

of het product bij te stellen aan marktwaarde. Maar bovenal staat het 

producentdoel: u beïnvloeden, kennis van het product te nemen en die kennis 

of gebruik te laten handhaven. Dat heet marktbeleving.

U bent een kleurverslinder

Een consumer heet dat. Afhankelijk van leeftijd, inkomen en opleiding bent 

u ‘ingedeeld’. In klasse van koopgedrag, van verbruik, behoefte en wensen. 

Daarbij komt dat iedereen psycho-grafische kenmerken heeft op basis van 

karakter en gevoel. Kleur is zo’n gevoel.  Die kleur is te ontleden in u. 

Wat is uw lievelingskleur?

Die vraag van lievelingskleur is wel te beantwoorden in de verschillende 

doelgroepen/doelmensen. En de wereldkleuren worden daarbij op afgestemd. 

En daar een passende slogan erbij maken. Het verschilt natuurlijk ook per 

wereldland en cultuur.  Een overleveringscultuur met daarbij behorende 

kleuren.

Kleuren koppelen aan merk of naam

Groene stroom, bestaat eigenlijk helemaal niet, maar de symboolassociatie 

met groen is nu eenmaal als, ‘veilig’ of ‘milieuvriendelijk’. Groen staat ook voor 

natuurorganisaties. Parkbeheer en ressorts. Maar groen heeft ook betekenissen 

als, gifgroen, niet rijp, onwetendheid, bedorven, ergernis of niet gezond zijn. 

Er zijn dus tegenstellingen waar te nemen. Het is maar net hoe de kleur in de 

context staat. Je vult de kleur automatisch in bij je stemming of de situatie.

Rood is een warme kleur. Staat bekend als passie, vurig, verlangend, warm, 

sportief, opvallend in accent en signaal en liefde. Maar ook te boek als 



gevaarlijk, bloed, stop en halt en diverse verboden. Maar in sommige culturen 

verbonden met de dood of weer met geboorte.

Geel wordt in verband gebracht en dat gebeurd in onze psyche als een warme 

kleur van licht, helderheid, blijheid, zon en warmte, ruimtegevend, jong en 

vrolijk. Negatief is geel bijna niet. Maar als het geel hard van kleur is ervaren 

we het als te dominant, schreeuwlelijk, te primair.

Blijft nog over blauw. Geeft in onze beleving weer in positieve zin, hemel, 

vakantie, zomerweer, water en koelte. Het wordt ook verbonden met de 

roomse liturgie Maria en baby-jongens. Marineblauw is ook bekend in stoffen 

en de associatie met metaal en de digitale wereld-omgevingen.

Goud en zilver. Die kleuren horen er ook bij. De namen goud en zilver staan 

synoniem voor, waarde, status en aanzien, glans, pronken en rijkdom. Vele 

andere kleuren zijn volop in naam aanwezig in ons. Roestbruin, turquoise, 

indigo, lijkbleek, vaal, blond, sneeuwwit, koper, zalm, chocoladebruin, roet-

zwart, grasgroen, melkwit, hemelsblauw, bladgroen, citroengeel, kersenrood, 

appelgroen, ijsblauw, legergroen, platina, botergeel, ivoorwit, avondrood, 

morgenrood, herfstkleur, strontkleur, zand, steen, suède, doodskleur, huid-

kleur, haarkleur, vleeskleur, emaille,  transparante kleuren, pastel, bont, etc. 

Kleuren die we niet precies kunnen aanduiden, alleen maar inschatten.

Regenboog

We kennen de kleuren ervan, maar ook het volksgeloof vertaalt deze kleuren 

als een ‘hemelring’ een verbinding met hemel en aarde voor eeuwig voor 

alle levende wezens. (Grieks, Iris) De kleuren van het spectrum zitten erin, 

eigenlijk alle kleuren die we kennen als het ‘witte licht’. Het is een algemeen 

verspreid geloof dat deze verbinding tussen de twee werelden, wij dus zelf, het 

de menselijke zielen mogelijk maakt na de dood naar de hemel te stijgen.

In andere landen geldt de regenboog als symbool, een heilige boog of ‘ring’ 

die ‘schijnt’ en geluk en vruchtbaarheid brengt. En wie kent niet het verhaal 
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dat aan de voet van de regenboog een ketel vol met goud ligt. Nog op tal van 

andere plaatsen in de wereld worden weer andere riten eraan gegeven. 

Maar het veelkleurige wordt gezien bij allen als een goddelijke boog van ons 

leven in bontheid en verscheidenheid. Maar het is niet meer dan een natuur-

verschijnsel, een breking en weerkaatsing van zonnestralen in regendruppels. 

Het licht valt van opzij op de regendruppels. De breking van de stralen in- en 

uittredend van de druppel vormt het spectrum van kleuren.

De eerste oorsprong van de kleuren

Die kleurwaarneming is benoemd, sinds mensenheugenis en gaat terug 

zover dat het ooit ‘benoemd’ is geworden. Door wie? Door de oermens? 

Zei die persoon tegen de ander: ‘kijk, dat is rood?’ Al duizenden jaren voor 

Christus is er al een kleurenpalet benoemd. Hoe komt men eraan? Het komt 

allemaal uit de elementen, waarvan wij deel uit maken. De symbolen werden 

gemaakt aarde, lucht, vuur en water. Van die allereerste vroege tijd weten we 

natuurlijk niets, maar de mensheid als vergankelijk schepsel is altijd al 

gefascineerd geweest waar we vandaan komen en ook waar we naar toe gaan. 

Een ‘schepper’ in wat voor geloof dan ook wordt gedacht te zijn het ‘opperste’ 

van nacht en zon, hemel en sterren tegelijk. De kracht van de oorsprong 

waardoor wij allen leven. Zowel sterfelijke mensen als ook onsterfelijke goden.

 

In de Oost Aziatische cultuur is yin, het vrouwelijke, de noordelijke helling 

aanduidend, die zich afwendt van de warmte en de zon. Het staat voor koelte, 

schaduw, vochtig weer en regenwolken. Yang is de zonkant en wordt in 

verband gebracht met licht en warmte van de dag. Dit is een oergedachte die 

de taoïstische filosofie verder ontwikkelde. Yin was het donkere, nachtelijke, 

schrikwekkende, barende, zachte: aarde, maan en water. Yang, het heldere, 

energie, het harde: hemel, zon en vuur. De symbool elementen.

Een verklaring voor de natuurverschijnselen. Het verklaart de samenwerking 

van de witte en de zwarte punt als energie. ‘Alleen’ te zijn is niet denkbaar. 

Iedere ‘tegenenergie’ kreeg een ‘eigen’ kleur. Zo ontstaat het als symbolische 



‘waardekleur’ voor elk. Dat wordt weer vertaald in ons brein en herinnert het 

als een ‘spoor’. Een signaal voor iets. In vele andere culturen is zoiets terug te 

vinden, al gaat het wel in varianten ervan. Maar wel is duidelijk, bij allen gaat 

het over hemel en aarde. Met levensbomen, aardgodinnen, aardvrouwen etc. 

Daarbij een ‘hemel’ tot de sterren met zon en maan en ruimte. 

Allerlei verhalen over de mensheid, over zichzelf en het geheel van de 

natuurverschijnselen. Processen in de kosmos die de mens vergelijkt met wat 

er in zijn lichaam afspeelt. De oermens is in ontwikkeling van zichzelf. 

Geeft aan iets een ‘spoor’naam, zo ook impressies en ‘gevoel’.  Een kleur 

daarbij of anders gezegd een ‘tintwaarde’ wordt benoemd met woord en beeld. 

Wordt zo gesymboliseerd.

Folklore

Zoals het is opgeschreven en overgeleverd. De aardse mens is uit elementen 

van de wereld. Vlees uit (aarde), bloed uit (water), de adem is de wind (lucht) 

en zijn lichaamswarmte uit (vuur). En vinden we niet dat er altijd al 

tegenstellingen zijn gecreëerd, contrasten van goed en kwaad. Hemel en hel.  

Er zijn er nog meer in beelden en woorden en begrippen. Ook in kleuren zijn 

die contrasten te vinden.

Het is de oerknal die ons splitste, de mens is nu eenmaal van ‘twee’. 

Zoals alle leven op aarde van symmetrie is. Zelfs alle vormen die we kennen 

zijn van links en rechts, boven of onder. Heel veel is hierin terug te vinden in 

oorsprong deelbaarheid! Man of vrouw. Een kleur en een andere kleur. 

Deze kleuren hebben eveneens deelbaarheid. Te zien in de complementaire 

kleuren. Dat zijn de tegenovergestelde kleuren. Die ook wat van waarden 

hebben als Yin en Yang of een ‘spoor’ zijn. En elkaar ook additief vermengen 

als een helder wit licht! ‘Het’ licht van ons leven, samen zijn. Wie van kleuren 

houdt is een levend mens. In evenwicht en balans.

Ja, wel in de pure vorm van optische kleur. Nee, in de betekenissen die er aan 

gegeven werden en nu ook nog, maar in een andere interpretatie. Het was bij 
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de primitieven een spel van licht en duisternis, hetgeen het ritme van leven en 

overleven een dagelijks bestaan was. Tot aan hun dood ging dat zo, alleen bij 

de dood werd een rode stof gestrooid over het graf van de overledene. 

Een teken betekenis van neem het ‘leven de rode kleur’ mee. Rood stond voor 

hun als levenskleur. Het is een theorie, bewijzen zijn er niet. Maar toch is rood 

altijd de kleur geweest van het vuur. Vuur dat warmte geeft en versmolten met 

andere stoffen iets kon veranderen. Letterlijk een kleur kon veranderen. 

Dit geeft ideeën om stoffen te creëren, zoals aardewerk, glas en er werden zelfs 

pogingen gedaan om goud te maken.

De kleuren hebben vroeger betekenissen, verbonden aan religie, status, 

koningsschap, heerschappij en het goddelijke te symboliseren. In Egypte is 

blauw een goddelijke kleur. Wat verder in het Midden-Oosten eveneens. 

De Grieken en Romeinen voerden purper als één van hun heilige kleuren. 

Kleurwaarneming is dus toen een ‘norm en waarde’ symbolisch gedrag die 

de mensen ondervonden. In woord, beeld en muziek. Men uitte de kleuren in 

schilderingen, grottekeningen en bestreek ook het lichaam met kleuren en 

motieven. Het was een communicatie met anderen, het laten zien aan anderen. 

En zo schiep men een eigen cultuur. Een hele magie van filosofen staat op. 

Heiligdommen en ‘moeders’ bezweren de cultus. De orderegel is nu geboren. 

Godinnen werden toegewezen met hemelse en aardse krachten. 

De verschillende werelddelen vormen hun eigen cultuur. In kleurcultuur. 

Het verbind de mensen met hun ziel. Over leven en dood. Over ontstaan en 

verering. En daar horen symbolen bij. Geschilderd in felle kleuren, signaal en 

cultuskleuren. Verhalend met betekenissen. Over demonen, voorouders, het 

begin van hun wereld.

Thans kijken we nog hetzelfde als de eerste mens, maar ons kleurbesef of 

anders gezegd de koppeling in relatie met ‘innerlijke’ kracht is anders. Religies 

zijn in beleving veranderd, alhoewel de symboolkleuren nog altijd er aan 

verbonden zijn. Zwart en paars voor boete en rouw. Rood en goud en ook wit 

als feestelijk. En het lichte blauw voor de Mariaverering. 
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Kijk die orderegels van de vroeger bestaande culturen worden nu nog wel 

verweven of anders geïnterpreteerd. Er wordt gemuteerd. Dessins, motieven 

en vormen worden geïnspireerd om te verschijnen in de aard van vroegere 

culturen.

Wat is er ooit geweest, de mens te sieren met verf, kralen en edelstenen. 

Met goud bekleed. Al duizenden jaren voor Christus is het de mens niet onge-

woon zich te beschilderen. Indruk te maken op een ander? Hoger in positie? 

Zeker is dat rituelen, offering, kleding, gebruiksvoorwerpen van status, leiders 

en dus ook koninklijke, vorstelijke leiderskleuren, van de partij waren. 

En nog steeds. Elk land kent zijn nationale kleur. Ook te zien in ambten en 

dienstverlening. Er is symboliek voor allerlei functies. Een brandweerauto is 

rood. Groen staat voor veilig en voor exit op een lamp. Verkeersborden zijn 

veelal rood en wit, goed leesbaar als een verbod. En wat denkt u van de 

culinaire smaak. Het gerecht ziet er goed uit maar smaakt toch niet. 

Of andersom, een brij van iets, maar smaakt verrukkelijk. Het wordt bepaald 

mede door de waarneming van kleur en deels door de hersenherkenning wat 

men weet of waar het voedsel vandaan komt. Onbekend maakt onbemind.

Vlagvertoon

Kenmerken zijn, aanvoerend, impressief, machtig, strijdvoerend, signaal, 

status, dominantie, triomf, tonen van bezit en eigenaar. Ook als groepering, 

afscheidend van de rest, identiteit!

In de Klassieke Oudheid werden er al signalen gegeven. Of dat precies met 

vlaggen gebeurde is niet zeker. Wel bij de Romeinen werd dit toegepast. 

Als een signaal doorgeven. In de middeleeuwen werden vlaggen gebruikt om 

de identiteit van de leider of heerser aan te duiden. De vlag is heden nog steeds 

een symbool. Met respect voor de verworven geschiedenis van land en goed. 

Onderscheidende vormen: banier, vaandel, dundoek, wimpel, signaal.

Banier. Een dundoek waarvan de hoogte groter is dan de breedte. Meer een 

militair gebruik. Meer en meer ook in gebruik in winkelcentra en expositie
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ruimten om aandacht te vestigen op de boodschap. Handig om hoge muren of 

gevels mee te bekleden. Van boven tot onder.

Vaandel. Gebruikt voor een vlag van verplaatsbare eenheid, een schip of 

legereenheid.

Dundoek. Het materiaal is dun. Bijvoorbeeld spandoeken. Voor het wapperen 

in de wind.

Wimpel. Is lang en smal. Heeft een vrijer protocol. Kan gebruikt worden op 

plaatsen en manieren waar een vlag niet is toegestaan.

Signaal. Een vlag bijvoorbeeld in gebruik bij geven van informatie. 

strandwacht, racevlaggen op het circuit van auto- en motorraces, formule 1 

races, rally’s, fietswedstrijden, sportwedstrijden, oversteekplaatsen, 

evenementen, routevolging, afzetlinten en afbakening. Alle uitingen hebben 

een functie teken, symbool, verklaring.

Symboliek en de kleuren

Magie met kleuren? Jazeker! Heel wat volksculturen zijn er nog mee bezig. 

Is het de overlevering van mens op mens? Of werkt het daadwerkelijk de 

bezieling ons te beschilderen net als de primitieven en dan bij speciale 

gelegenheden. De gelegenheden zijn dan feestelijk of hebben een verdriet als 

oorzaak en zelfs bij bestrijding van verschillende ziektes en kwalen werd 

geschilderd. Voor die gelegenheden werden pigmenten van verschillende 

kleuren gebruikt, of voorwerpen als gekleurde stenen, botten, offerdieren 

en zelfs offermensen. Telkens met een kleurgebruik die hun levensgevoel 

opwierp. De ceremonie werd ook toegepast als een symboolremedie tegen 

natuurverschijnselen.

Bloedrood en eigeel zijn maar een paar van de vele kleuren die werden 

gebruikt in de oudheid. Maar de oudste kleuren zijn wel zwart en rood met 
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daarbij wit. Daarbij opgeteld de planeten zon en maan, de hemel het vuur 

en de aarde, ze zijn daarbij onlosmakelijk verbonden met het symbolisme van 

de kosmos. De natuur met de wisselende seizoenen geeft de aanleiding tot 

aanbidding van de goden voor een goede oogst. Het gebeuren wordt zo een 

ritueel.

De Egyptenaren kenden hun symboolkleuren. Rood was het bloed van 

Osiris, vergoten om het land te verjongen. Wit was de melk van de godin Hapi, 

dat van de melkweg vloeide.

Groen - lentegroei

Zwart - vruchtbaar land

En de Griekse oudheid heeft kleuren verbonden aan de goden. 

De gehele cultuur stemt hierop af.

Artemis - geel, lente

Leucosis - wit

Athena - wit, zomer

Hades - zwart, winter

Dionysos  - rood, wijnfeest

Wij zelf ten heden dagen passen kleursymboliek nog steeds toe met de 

aanduiding van seizoenkleuren. De lente, zomer, herfst en winterkleuren.

Frisse, warme en koude kleuren

Maar ook verschillende festiviteiten en events krijgen bij ons leven hun 

kenmerkende kleuren. 

Dat kan enorm verschillen in culturen over de globe.

Geboorte:  wit

Communie RK: wit

Huwelijk:  wit China:  rood

Dood:   zwart 

China en Japan is dit wit, niet zozeer om de kleur wit, maar je bent    

dan dood, is ‘ongekleurd’.
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De symboliek met de kleuren gaat niet geheel eenduidig op. De culturen 

hebben hun eigen ‘identiteit met symboliek’ voor de diverse kleuren. Met toch 

veel verschillen. Zo is de kleur geel als een warme kleur voor het symbool 

zon, als blijheid en warmte, oogst en vruchtbaarheid. Maar geel kan ook 

betekenen, lafheid en verraad in het Jodendom. En ook de variatie in de 

primaire kleur, een tintje of toon, speelt ook mee. Geel kan geheel puur zijn 

van kleur. Maar ook een beetje vaal met de neiging naar goud. Men spreekt 

dan nog steeds over geel. Een volle kleur is natuurlijk als feestelijk. Maar 

bijvoorbeeld lichtgeel kan worden bekeken als iets dat niet compleet is of het 

kan ziek zijn betekenen. Neem nu eens blauw. Lichtblauw is een azuur dat 

associeert met de hemel en vreugde. Dieper blauw symboliseert weer 

sereniteit, trouw en oprechtheid. Maar gaat de blauwe kleur heel diep richting 

zwart dan betekent dit blauw weer rouw. Zo heeft rood een diverse symboliek. 

Helder rood als positief, hoe donkerder het rood wordt, gaat het meer naar 

negatief.

Verwantschappen met symboliek

De kleuren van de heraldiek. Het is een betekenis van communicatie, tekens, 

emblemen, orden, vaandels, herkenning van kompanen in geval van oorlog. 

Begin 12 e eeuw kwam er meer evenwicht in de heraldiek met emblemen op 

schilden en vaandel. Motieven gingen over van vader op zoon. Zo ontstond 

een familiewapen. Was er eerst een eenvoudig motief of symbool, het groeide 

uit tot familieverwantschappen, rangen en titels. Het werd ook nog een tot een 

formule gesmeed tot blazoenering.

Deze blazoenering kent twee metalen, vijf basiskleuren en twee bontsoorten.

Metaal: goud en zilver

Kleuren: blauw, rood, zwart, groen, purper

Bont: hermelijn (patroon van stippen) en vair, (blauw met wit patroon)

Als kleuren bijeen dus zeven en hebben in zwart-wit uitvoering een aandui-

ding met stippen of lijnpatronen. 
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De zeven kleuren hebben ook een geheel eigen unieke naam.

1 geel  =  goud

2 grijs  =  zilver

3 donkerblauw  =  purper

4 groen  =  sinopel

5 zwart  =  sabel

6 lichtblauw  =  azuur

7 rood  =  keel

Alchemie en de kleurensymboliek

In de Middeleeuwen gaf men met kleuren en chemische vermenging van 

planten en metalen een kleursymboliek met elementen. Men probeerde zelfs 

op chemische wijze goud te maken. De sterk opkomende kerk en haar geloofs-

belijdenis en strenge wetgeving bepaalde haar eigen symboolkleuren in de 

Roomse religie. De basis tot een serieuze kerkkalender.

In het kerkelijke is veel ontstaan. Het was een dagelijkse beleving in de 

Middeleeuwen en de kleuren werden dan ook op de dagelijkse veranderingen 

van de mens toegepast. Dat begon al bij de doop en eindigde bij de dood.

De kleuren werden ‘genoteerd’, geschilderd, opgeschreven. Aan en over 

gebeurtenissen. En volgens scenes uit overlevering uit de Bijbel en Geschriften 

verbeeld en overgeschreven. Gods creatie van de wereld werd uitgebeeld en 

ingekleurd zoals die van de basiselementen:

Aarde:   zwart

Water:   wit

Vuur:  rood

Lucht:   geel

De kleuren werden toegepast op de balans van het lichaam en de geest. 

Het werd vertaald in ‘symbolische kerkelijke wetten’. Toch handig zo’n 

oplegging van verplichtingen aan de mens t.o.v. de toenmalige hiërarchie. 

Men moet gehoorzaam zijn in doen en laten! Echt symbolisme opdringen!
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Wit en goud: Kerstfeest, Paasfeest, Hoogfeest

Rood:  Pinksteren en bij de martelaren

Rood:  Kardinalen, die maakten zichzelf ook bij leven al vast een 

  martelaar ter verdediging van de Kerk

Rood:  Het symbool van bloed. Het goddelijke en menselijke aspect

  van Christus

Groen:  Nieuwjaar, Driekoningen en bij een geboorte, vruchtbaarheid

Purper:  Vastentijd, berouw en passietijd

Blauw:  Mariaverering. En een mengsel van blauw, het geestelijke.

Niet alleen kerkelijk is er symboliek in de kleuren. Er zijn altijd al tegenpolen 

geweest om ‘eigen’ waarde aan een kleur te geven. Zo werden symboolkleuren 

ook gedevalueerd met omstandigheden, bezit van hebben of andere 

benadering, benoemen. Zo kwam het tot een breuk met de Christelijke Kerk 

door Henry VIII van Engeland.  In de traditionele Christelijke Kerk van Rome 

was groen verbonden met het begeerde vruchtbaarheid. Maar Henry VIII 

kwam op de proppen met zijn ‘Greensleeves’- ballade waarin groen wordt 

geassocieerd met (gras)groene vlekken in de oorspronkelijke ‘maagdelijke’ 

witte onderrokken. 

Zo kwamen kleurbenamingen en hun verworven waarden uit een vroegere 

cultuur met elkaar in conflict. Het werd een scheuring met de Roomse Kerk. 

Alle kleuren kregen na de Late Middeleeuwen een beetje een andere 

(symbolische) betekenis. Wat we er nog van over houden is wel bekend. 

Groen van nijd, blauw van de kou etc. En rood is altijd wel een kleur gebleven 

van oorlog en passie. In Engeland kent men de uitdrukking de ‘blues’ hetgeen 

betekent dat men wat depressief is. Dit was al bekend in de 16 e eeuw. 

Rond de 1900 jaren werd het woord een begrip in New Orleans als de naam 

voor de melancholieke jazz. En in Europa krijgt blauw bijvoorbeeld de 

betekenis aan dronkenschap.

Kleuren, fabels en tovenaars

Dat kleuren ook verwant zijn bij fabels, sprookjes, mythen en magie is 
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ingebakken in onze aangeleerde opvoeding. Al in het jonge leven is het 

sprookje, verhaaltje, vertelt met kleurenplaatjes en prentjes. 

Leesboekjes met eenvoudige tekeningen, kleurboeken en kinderboeken. 

Een paddestoel is immers overwegend rood met witte stippen zoals ons 

vroeger is aangeleerd. Een fee heeft altijd blond haar, staat voor de goede fee. 

En een heks die het kwade voorstelt heeft altijd zwart of rood haar. 

Het kleurige snoephuisje van de heks, met Hans en Grietje is warm van kleur 

en nodigt uit tot aankloppen, met gevolgen.

Zo worden we al opgroeiend ‘bestookt’ met impressies en verbeeldingen van 

kleuren. 

Deze kleuren worden benoemd en staan in verbinding met goed of kwaad, 

vrolijk of somber. Het is heel verschillend in cultuur of land en lokatie in 

opvattingen. Kleur is geloven in. In een ding, dier of mens, of dierbare. 

Een herkenning van het veronderstelde. Sinterklaas of Sante Claus heeft een 

rood kleed of pak aan. De kleur staat voor veroverend signaal, brengt het geluk 

bij u, wat u wenst. Kortom een niet onlosmakelijk verband wordt gelegd in de 

psyche. Wat te denken als Sinterklaas in een groene outfit zou verschijnen? 

Dat is dan geen ‘echte’ Sinterklaas maar een religieuze priester geworden.

Een ander voorbeeld. Een zwarte kat is een ambivalent (tegengestelde eigen-

schappen) symbool. De kat kan gewoon zwart zijn en heeft ook verder geen 

betekenis, is gewoon ons huisdier in volle blijheid. Men kent hem ook als een 

heilig dier in Egypte of als handlanger bij een kwade heks. Of hij wordt in 

sommige culturen beschouwd als gelukbrenger, kom je er een tegen dan 

mag je een wens doen. Maar in de meeste landen geldt het andere, als een 

bijgelovigheid. Een zwarte kat brengt dan ongeluk. Heksen en tovenaars 

worden afgebeeld in felle kleuren als rood en blauw in kleding. De wijde 

mantels in rood als symbool van het bloed en de magische kracht. Daarbij 

horen de tekens pentagrammen, attributen als bekers en kelken, zwaarden 

stokken en messen. Een dier hoort daarbij, de zwarte kat. Allemaal symbolen 

met allegorie en metaforen, die het verhaal bevestigen én de kleuren daarvan.
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Hoofdstuk 3
De betekenis van het symbool teken

Het teken en symbool kunnen we waarnemen, herkennen en het heeft een 
betekenis. Een gebod of verbod. Een vereering van goddelijk personage, 
een god, een duivel. De zon of de maan met godinnen. 
De basiselementen aarde, vuur, lucht en water. 
En de wereldse aardse dingen, vlaggen, keizerskronen. 
Eigenlijk alles wat een mens kan ‘dromen.’
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Symboliek met de elementen, de planeten

Het sterrenbeeld is verbonden met zeven kleuren en de zeven planeten. 

Vormen samen 12 sterrenbeelden. Het was heel gebruikelijk om aan 

‘stenen’ met hun specifieke naam en de kleur ervan, een heilzame werking toe 

te schrijven. De kleuren hadden/kregen ook zonder het bezit van de stenen, 

zomaar de betekenis als ‘deugdzaam’. Zwart werd de kleur van boete, rood van 

moedig, blauw van vroomheid, groen voor hoop en purper voor adeldom en de 

hoogste rang. Geel en wit als zon en maan en het goud en zilver betekende de 

goddelijke zuiverheid.

De betekenis van het teken (symbool)

We gaan terug naar de kern het teken zelf. Is dit teken, het symbool wat van 

alles voorstellend kan zijn, een ‘droombeeld’ in ons onderbewuste of is het 

een juiste waarneming die men werkelijk ziet? Of past de waarneming in het 

‘droombeeld’ en geeft men de ‘verklaring’ in ons bewuste daaraan? 

Ja, zo gaat dat wel.

Zon en maan waren de goden van de wereld en vaak werd gedacht dat de 

mens hier van afstamt. De zon staat symbool voor het goddelijke leven, terwijl 

de maan meer staat voor de ‘dood’ maar ook voor ‘verrijzenis’. Het is per 

volksmythe soms wel iets anders. Maar de mensschepping lijkt bij de vele 

oude volksstammen wel op elkaar. Steeds ontstaat de mensschepping bij hun 

uit een materiële materie. Men heeft het over klei, steen, aarde, dier of plant. 

In enkele gevallen schept een God de mens uit het ‘niets’ door alleen maar met 

kracht aan een mens te denken.

Het sterrenbeeld:
Leeuw : geel en goud, geelgoud, topaas planeet : zon vuur
Kreeft : wit, zilver, parelmoer, zilverwit planeet : maan water
Ram - Schorpioen : rood, ijzer, robijn planeet : mars vuur - water
Tweelingen- Maagd : kwikzilver, amathist, purper planeet : mercurius lucht - aarde
Boogschutter - Vissen : saffier, tin, blauw planeet : jupiter vuur - water
Stier - Weegschaal : koper, smaragd, groen planeet : venus aarde - lucht
Waterman - Steenbok : lood, diamant, zwart planeet : saturnus lucht - aarde



Zo werd het zon en maanteken en de sterren in de kosmos (symbolen) een 

verering van opperwezens die als ‘teken’ een menselijke ‘verklaring’ krijgen. 

De ‘verklaringen’ breidden uit en krijgen projectie op de toenmalige wereld. 

Vanuit de kosmos compleet met levensboom wordt er in niveaus voorgesteld 

een aarde met slangen, bloemen en planten naar een niveau van dieren, vogels 

en vlinders. Die vlinder is het symbool van onze ziel. Dit zien we nog wel terug 

bij een begrafenis van een van onze dierbaren. Dan is in de oudheid het laatste 

niveau wat afgebeeld ‘verklaard’ wordt de engelen en zon rond een kosmos 

berg met aan de top de Godheid.

Ook in het Boeddhisme is er een kosmisch bewustzijn van de geboren wereld. 

In een spiegeling van krachtenspel in de ziel van de mens. Dit is de 

‘droomwereld-verklaring’ ofwel ons onderbewuste en bewuste ziel.

De evolutie van het mensdom zal ik maar overslaan daar dit zo divers is en 

verschillend per werelddeel en tijdsspanne. En is bovendien altijd onvolledig. 

We kennen wel dat de evolutie zo’n vier miljoen jaar geleden begon. 

Ongeveer 150.000 jaar voor Chr. verschijnen er grafplaatsen, wat duidt op een 

dodenverering. Meer wordt gevonden, dat dateert van 30.000 tot 10.000 v. Chr.

De mens wordt geordendend en geïndexeerd gaat de ‘droomwereld’ versus de 

bewustzijn (besef) van het eigen ‘ik’ bestuderen. De omringende mensen 

hebben ook een eigen ‘ik’ en een communicatie is in oorsprong gelegd te 

ontdekken wie ze samen zijn. Dat is natuurlijk weggelegd voor een priester-

lijke voordrager, hoofdman, sjamaan. Die koppelt direct een symbool aan 

‘droom’ en verklaring. De eerste religiestappen. Met een volgeling discipline. 

Daar hoort een centraal punt bij. We kennen, al gaat het met een hele sprong 

verder, de godheid centraal en ook het verbonden symbool als bv het 

middelpunt van de kosmos. Maar er kan ook een plek of plaats aan worden 

verbonden. Berg, oord, stad, een paal etc. In de koran bijvoorbeeld een dzjibla, 

Mekka. Bij andere religies bijvoorbeeld Jeruzalem, Benares, Rome of Lhasa. 

Al de oorden staan voor een symbolisme in hun ‘teken-verklaring’.

42        |



Levensboom, symbool van cyclus leven vanaf geboorte tot dood.
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Maar met het voortschrijden van het tijdperk worden de volksculturen bekend 

met het schrift, rekenen en exacte sterrenkundige waarnemingen. Er worden 

7 zichtbare hemelbollen ontdekt, zon, maan, mercurius, venus, mars, jupiter 

en saturnus. Dit in een veld van vaste sterren. Vanaf toen is de kosmische orde 

een overheersend godsdienstig denken en verering ervan. Het fenomeen van 

de hemellichamen verbreid over de bekende wereld al duurt dit honderden 

jaren. Talloze volksstammen planten hun eigen cultuur, levensgedrag er aan 

vast. De eigen mythe komt vanzelf met een kijk op leven en dood, godheden 

en motieven. Met natuurlijk de bijbehorende symbolen, metaforen. Beeldjes, 

afbeeldingen en attributen en ‘verklaringen’. Al deze volkeren zijn in hun eigen 

‘ik’ en ziel in een ‘droomwereld’ gevangen en verklaren in openbaring het 

innerlijke van onszelf.

De voortgang van de astronomie

De sterrenkundigen boeken in de loop der tijd vooruitgang en de daarbij 

horende publicaties verklaren het wetenschappelijk. Gaat alles overboord met 

goden en godinnen? Want het was toch geschreven in oude geschriften dat de 

religieuze wereld in Europa en ook zelfs daarbuiten hele volksstammen de 

hemel aanbaden? Gaat er toch een ommekeer komen, een andere ‘kijk’ op de 

hemel te richten? Ja, dat gaat er komen, in de 18 e eeuw is er atheïsme, het 

materialisme te bespeuren. Er komt een zoektocht naar de volkeren zonder 

enige relatie met religieus denken. Er wordt dan ook nog eens ‘nagelezen’ over 

de voorbije eeuwen en dan aangeduid in groepen:

Griekse Oudheid, Romeinse Tijd, die een kopie is van het Griekse, Kelten.

De Kelten vertrouwden het schrift niet en gebruikten meer eigen symbolen. 

Na het opgaan van de Kelten in het Romeinse Christendom die een 

Staatsgodsdienst was verloor het Keltendom haar eigen religie. Het Christen-

dom werd meer bekend met het ‘Graal-thema’ een verwantschap (symbool) 

met de Heilige beker van het laatste Avondmaal van Christus. Deze groep 

Christelijken heeft een zuidelijke westelijke oriëntatie. Daartegenover staat de 

Germaanse en Slavische volkerengroep die in oriëntatie zijn Noord en 

Oostenlijk Europa. De Germanen hadden hun eigen geloof in goden en 
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godinnen. Maar ook deze groep kreeg een kerstening al was het eerst onder 

Islamitische invloeden in Oost Europa. Een deel van de Germanen de 

Noormannen heeft West Europa ‘veroverd’ maar verloor toch gebied door de 

opkomst van het Roomse. Alle groepen gaan dus muteren in een tijdsbestek 

van ca. 476-1492.

De vroege Middeleeuwen valt in deze tijdperiode en is een ‘overgangstijd’. 

Ook een tijd van de vele volksverhuizingen binnen Europa. Er komt een 

mixage van rassen, culturen en nieuwe levenskernen. Dit brengt natuurlijk 

ook verschillende ‘droomwerelden’ en de daarbijbehorende ‘verklaringen’ 

mee. De symboolkernen veranderen met een wederzoektocht. Dat is een 

zoektocht naar het innerlijke zelfbewustzijn. En die zo in te passen in de harde 

overleveringswereld van hun nieuwe levensoord. Daarbij is de strijd 

ontbonden wie men is en de oplegging van gelovig Rome het Christendom te 

belijden via ridders en kasteelheren. Het zal een tijd worden van meer 

onderwerping en het gezag volgen. Het staat in die tijd dan ook bol van de 

symboliek. Maar Rome verliest terrein en gaat ten onder. De hoven en ridders 

krijgen de macht. Hun symboliek gaan ze versterken met vlagvertoon, 

familiewapens, stempels en zegels, akten, privileges, orden en hun eigen 

landskleuren met landssymbolen.

Wat wel blijft zijn de mythes en sagen die een spiegel voorhouden van ‘geloof’ 

en ‘geluk’. Er zal een leger van predikers, missionarissen, monniken, 

geloofsverkondigers en kloosters ontstaan. De tempeliers die een ‘geheim’ 

genootschap vormen reizen Europa door. Brengen nog meer ‘droombeeld’ 

symbolen mee terug en verkondigen de ‘betekenis’ alom. Zo waart het teken 

van ‘De Graal’ rond, de beker van Christus op het laatste Avondmaal. 

Een betekenis uit te leggen aan een menselijke geest, probeer het maar eens. 

Hoe lang is die story er al? Hoe ziet de graal eruit? Een beker, een kelk? 

Of een schaal? En hij is nog steeds onvindbaar. Of is het slechts een 

‘droombeeld’ een fictief symbool te zijn, dat wel vindbaar is in het zuiverste 

denken in de dienst van God? Daarbij de gedachte dat de ‘Graal’ zelf de vinder 
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kiest omdat de ‘vindersziel’ volledig hetzelfde is. En volgens de sage zou de 

Graal zijn kracht verliezen als in zijn omgeving ontwijde daden zich afspelen. 

Zo zou de Graal verloren zijn geraakt voor de mensheid toen de machtswellust 

en het kwaadaardige in de mensheid doordrong. En er niemand meer was dan 

alleen ridders en edelvrouwen om hem te dienen.

De Graal is een symbool van verheven ‘droombeeld’, staat voor een geestelijk 

ontwikkelingsniveau, begaafdheid, kracht, kennis en inzicht, bevrijding van de 

ziellast, de poort naar het rijk van God. Het speelt in op de menselijke 

geest om dicht bij de eeuwigheid te komen. In de Keltische sage heel veel 

voorkomend zijn de schalen met een overvloed van drank, edelstenen en 

meer, die een kracht uitstralen een held te zijn net als de ridders van de 

Christelijke Middeleeuwen graal.

De Heilige Graal wordt symbolisch beschouwd als een ‘vertaling’ recipiënt 

van het voorwerp waarin het bloed van Christus werd opgevangen dat bij 

Christus kruisiging werd vergoten. Een ‘koningsbloed’ in de graal dat telkens 

vernieuwd wordt en de kracht van de Heilige Geest uit de hemel neerstroomt 

en de mensen samen brengt. Wat we nog steeds terugvinden in de christelijke 

vieringen.

Het werd destijds zonder meer aangenomen het verhaal over De Heilige Graal. 

Tegenwoordig is er door wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat dit 

geheel fictie is. De symboolinterpretaties die ‘verklaard’ worden zijn:

a. voorwerp, de beker van Jezus Christus bij het Laatste Avondmaal.

b. het symbool van het nageslacht van Jezus Christus:

De naam ‘Heilige Graal’ is in het Oud Frans ‘Sangreal’ en het wordt 

verschillend vertaald in a) San Greal (Heilige Graal), het voorwerp.

b) ‘Sang Real’ (Koninklijk Bloed), een symbool voor het nageslacht van 

Jezus Christus. De bloedlijn voortzetting. Maar taaldeskundigen zeggen dat 

dit geen juiste vertalingen zijn. De huidige wetenschappers hebben in 

onderzoeken aangetoond dat in dossiers en documenten de theorie is bewaard, 
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maar dat deze gegarandeerd vervalsingen zijn van recente tijd. Zo is dus het 

thema van ‘De Graal’ een aanname in ons psyche van ‘geloven’ of ‘onzin’. 

Volgens de huidige wetenschap gaat het symbool overboord. Complete fantasie, 

speculaties en onwaarheid. Het hoort met het verhaal in de categorie sage en 

folklore.

De Heilige Graal, symbool en icoon
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Al in het oude Babylonië probeert men het hemelse te bereiken met een toren te bouwen. 

Een Bodhisattva, doel naar verlichting in het nirwana. Het is nog overal op de wereld, Oost of West een ‘droom’ naar hoger doel.
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Einde vroege Middeleeuwen

Als 1500 nadert staat heel Europa op zijn kop. Het Roomse is al wijd verbreid 

en kost wat kost moet en zal dit blijven staan. Al gaat dat voluit over landsbezit, 

veroveringen, oorlogen en dictaat. Maar het innerlijk van de mens is niet te 

bereiken. Zijn ziel is van hemzelf. Waar is mijn geloof? Wat is mijn dagelijkse 

leven? Er komen gedachten vrij, ‘droomwerelden’ over betekenissen:

- kosmisch levenspad -  zielsverhuizing - hemel en hel - tijd en ruimte

- sterrenpoorten - dierenriem - verlossing - paradijs - elementen, aarde, lucht, 

water, vuur.

Renaissance 1492-1544 Kosmisch levenspad

Het kosmisch levenspad waar men over gaat denken is verbonden met de 

menselijke belevingen in zijn levensloop. Geordend in de vier elementen: een 

tijdperk van waterzon, de aardzon, windzon (lucht) en de vuurzon. Dit stond al 

in symboolgeschriften. Men ziet deze tijdperken en haar symbolen vergaan 

in hun eigen element (de droomwereld van ons) tegen het einde van zijn heer-

schappij (wij zelf) alleen nog destructief, door overstromingen, aardbevingen, 

stormen en branden. Maar zie er is in overleverende sagen altijd een melding 

dat na een tijdperk van destructie een nieuwe schepping komt van de mens. 

Een mutatie van deze tijdperken is overgebleven als een duiding voor de 

natuurseizoenen. Een voortgang op ons levenspad met ‘natuurgeesten’.

Zielsverhuizing

Wat herzien werd is het symbool voor zielsverhuizingen. Men bedoeld het 

‘reizen’ van de menselijke ziel naar de dodenwereld. De reis is verbonden met 

bijvoorbeeld een boot en de zonnegod. Of met een ‘dodenboek’. (bijbel) 

Maar ook omgekeerd komt voor dat uit het ‘dodenrijk, hemelrijk’ sterfelijke 

wezens naar de aarde in incarnatie gaan om een sterfelijk mens te worden en 

alles wat op aarde leeft zijn leer en licht te schenken.
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In het Boeddhisme is mahayana een verheven gedachtegang van de mensheid. 

In talloze levens verwerft een Boeddha Sakyamuni, in zijn verlossing van het 

hoogste doel van het menselijk streven, de verlossing van begeerte en leed. 

Maar verzaakt dit hoogste doel en stelt zijn wedergeboorte uit tot dankzij zijn 

verheven gedachte hulp, alle wereldschepselen hun nirwana doel kunnen 

vinden. Dit wordt verbeeld in een symbolische prentkunst als een bodhisattva. 

Met vele hoofden en armen drukt zijn medegevoel uit voor alle levende 

wezens, dieren, mensen en ook goden en zijn vaste wil om iedereen te helpen 

en naar het doel van zijn verlichting te geleiden.

Hemel en hel

Het laatste oordeel kent de weging van de ziel na de dood. Er zijn dan ook veel 

schilderingen hierover gemaakt. In Iran komen symbolen voor die de vorm 

hebben van een smalle brug. In Tibet is er de weegschaal van Karma. 

Deze weegschaal kent witte en zwarte gewichten, goed en kwaad worden 

afgewogen. De resultaten geven voortuitzichten van de ziel bij zijn 

toekomstige incarnatie. In het Christelijke is het Laatste Oordeel vaak 

aanschouwelijk getoond. Een begintijd, na de zondeval komt een werelds goed 

en kwaad op aarde. Op de eindtijd wordt dit gescheiden door de goddelijke 

rechter. Rechtvaardigen gaan naar de zaligheid en de kwaden naar de 

hellewereld, onderwereld.

In vele culturen aanwezig, lijkt op elkaar, het afwegen en het symbool voor 

rechtsspraak. Ook over de doden. Goed en kwaad worden afgewogen ook in 

het hiernamaals. Maar in de Christelijke kerkreligie waarin een eenmaligheid 

van leven staat is goed en kwaad beslissend en rest alleen maar hoop en de 

genade van God en de voorspraak van de heiligen toe te treden tot de hemel. 

Op afbeeldingen is ook te zien de hulp van Maria naast de zielenweegschaal. 

Zij houdt de hand op de weegschaalkant die invloed heeft op de weging. 

Een Mariasymbool kennen we als, ‘overweegt altijd!’ De schaal van de goede 

daden, Maria verhoogt de goede daad. Ook in het Egyptische dodenboek komt 

de weegschaal voor. Het wegen van de ziel.
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Tijd en ruimte

Bijvoorbeeld het getal zeven. Het is een symbool van de waarneming van 

de zeven planeten die werden opgevat als de zeven wereldhemelen in de 

rangorde van volkomenheid. En dan zo dat de zielen in elk ontwikkelings-

niveau hun bestemming bereikt, de hemel. De weerspiegeling hiervan 

ontstond al snel namelijk de zeven hellewerelden, de een al vreselijker dan de 

andere. Filosofen uit de Oudheid hebben een theorie dat als de ziel vanuit een 

dieper zuiver niveau komt, zo het paradijs bereikt. Wordt de ziel in een lager 

niveau bereikt dan zal zij afdalen naar de helleplek. Ze stellen dat hemel en 

hel ‘in ons’ zijn. Naar een niveau van naar ‘boven’ of van ‘onderen’. 

Het spiegelt het geluk of leed.

De Inca’s stellen het andersom. Zij hadden geloof in incarnatie, de goede mens 

keert terug na de dood maar wel in de aarde zelf. De slechte mens met zonden 

ging na de dood naar de hemel waar het vuur brandde. De boetedoening.

Overeenstemming is er wel in de verschillende culturen. De dood is een 

stadium van verandering. De Grieken vergeleken het menselijk bestaan met 

dat van een vlinder. De dood was de ‘verpopping’ van de rups en de ziel die het 

lichaam verlaat de vlinder. 

‘Droomwereld’, symbool het ‘teken’ en het idool

Dit alles te samen kan ook uitgroeien tot iets tastbaars. Het symbool wordt een 

beeldje of zelf een woord of anders een voorwerp. Kunnen we spreken over 

een relikwie of idool? Daar past zelfs het woord God of Sint bij. Het kan 

letterlijk van alles zijn. Het is in ons opgeslagen als een ondoordringbaar 

verlangen iets te adoreren en te aanbidden. Al is het een pak beschuit. 

Als je er niet meer zonder kan, of zodanig bewonderd of liefhebt.

Zo kennen we de Boeddhabeeldjes in allerlei soort en maat. Boeddha is de 

brenger van het leven en in kosmologie brengt hij de mensen naar verlichting 

in het levenspad. Dat beeld(symbool) geldt ook als het rustige en eeuwige 

middelpunt dat zijn gelovigen (de aanschouwer) wonderlijke steun of 



bevrijdenis geeft in onze chaoswereld. Het nirvana bereiken, de allerhoogste 

graad van menselijk streven van verlossing, begeerte en leed. Dat is de mens 

zijn doel. Boeddha is hierin ‘onbegrensd’, hij is zijn ‘bestaan’ in het nirvana. 

In een onmetelijke toekomst. Zo is dus het Boeddhasymbool een beeldidool een 

uitgelegd statement, tastbaar.

Andere symbolen die Boeddha in teken hebben: Bodhiboom, Dharmawiel,

Swastika (de zon), ‘het is goed’, welzijn en geluk

Sterrenpoorten

De nachtelijke hemel met haar stralende en fonkelende sterren zijn een 

heimwee voelend licht dat uitnodigt naar de niveaus van de hemelwerelden en 

een ‘droombeeld’ (symbool) te zijn naar het gelukzalige van de hemel. 

Dit door voor te stellen de hemelpoorten de 12 tekens van de dierenriem. 

In oude mythen van Oriëntaalse afkomst komt voor dat de ‘materiële’ wereld 

op aarde een kringloop van ontstaan en vergaan is. ‘Eeuwig’ verder duurt en 

dat het betreden van een sterrenpoort, in een goddelijk en bestendig ‘leven’ te 

gaan. (Dit via de Schorpioenpoort van het leven) 

Later bijvoorbeeld in de middeleeuwen projecteert men de 12 tekens, 

symbolen van de dierenriem op het menselijk lichaam. Om zo de sterrenpoort 

te bereiken met verbondenheid van lichaam en geest. Men komt tot een 

rangorde van boven naar beneden. Men paste dit toe in de geneeskunst, 

kwakzalverij, in de alchemistenwereld, de kleurenleer en daarin ook 

varianten. Men koppelde ook deze 12 symbolen met het levenslot en de 

verbondenheid met geboorte.

1 ram hoofd

2 stier nek

3 tweelingen armen

4 kreeft hart

5 leeuw borst

6 maagd middenrif
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7 weegschaal buik

8 schorpioen geslachtsdelen

9 boogschutter bovenbenen

10 steenbok kniën

11 waterman onderbenen

12 vissen voeten
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Het is niet mijn bedoeling alle symbolen van oudheid of van nu te benoemen. 

Het zou een oneindige reeks van tekens en verklaringen betekenen. Ik zal ech-

ter wel de semiotiek ervan vertellen, wat wij als mens in het algemeen met 

symbolen doen in ons onderbewuste als ook bewuste. De dagelijkse omgang 

en het proces van ‘aangeleerd’. Dat aangeleerd gaat haast vanzelf, men groeit 

er mee op en leert bij. De leefmaatschappij is daarbij de aangever met nieuwe 

dingen en woorden. Dat kunnen verkorte worden zijn met lettercombinaties. 

De al bestaande ‘overleverings symbolen’ worden ervaren als ‘gewoon’ te zijn.

Om richting de hedendaagse tijd te gaan is eerst een middentijd te 

onderzoeken. En dan komen we toch weer uit in de Renaissance, ‘De Nieuwe 

Tijd’, de wedergeboorte een spiegeling van de mens. Ik ga geen Renaissance 

geschiedenisles schrijven maar wat betreft de symbolen hun ‘droomwereld’ 

van toen, werden er toch andere betekenissen van het leven gezocht en die 

hadden invloeden op de maatschappelijke wereld. Men zocht zichzelf! 

Weg met de adelstand, wij zelf kunnen leven! Het strenge religieuze wordt 

vernieuwd gebracht en het wereldse tafereel mag ook. Schilderijen krijgen 

meer volkse en symbolische verklaringen over de mens zelf. Er is een lossere 

verftoets in aantocht evenals een waaier van alchemisten, kwakzalvers en 

kerkgang.

Het schrift is van enorme betekenis geworden. Vroeger was er alleen over 

horen zeggen, nu wordt ‘alles’ herschreven en overgepend van de oude teksten. 

Dat krijgt natuurlijk mutaties, verzonnenheid erbij en weglatingen. 

En snapte men wel de oude symbolen? En voegde men gewoon er maar een 

paar bij? Zeker en vast! Dat is niet zo moeilijk er een bij te plaatsen met een 

‘teken’, dier of voorwerp in een context, relatie van het script. Daar de ‘droom-

wens’ bij te sluiten met een ‘verklaring’ en op te schrijven. Een aanname van. 

Een opgelegde verklaring. Wie bepaalt die verklaring? Overheden? Kerkelijk 

gezag? Stelling van waarden, geboden of verboden? Bekend is wel de vorm van 

hekserij, knielen, bezemsteel, bloot en de oplegging van klederdracht en haar 

kleuren.
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Neem nu bijvoorbeeld een kat. Een lief beestje zou men zeggen, het beestje 

heeft het symbool als behaagzucht. Een zwarte kat staat voor het symbool van 

hekserij en ongeluk. Maar bij de Tempeliers is het weer het symbool voor de 

duivel. En in Egypte was de kat een heilig wezen. Hij bracht geluk. De godin 

Bastet werd afgebeeld met het hoofd van een kat en stond voor vruchtbaar-

heid. Katten symboliseerden ook de maan. In andere culturen fungeerde de 

kat dan weer als bondgenoot van de zon. Ook goden werden met de kat 

geassocieerd: godin Freya liet zich door de wolken rijden op een wagen 

getrokken door wilde katten. Freya is de godin van het leven, ze schenkt dag 

en nacht, zomer en winter, storm en regen. De Griekse godin Artemis stond 

bekend als beschermer van de kat, naast een beestenboel aan andere 

diersoorten. In Rome maakte de eigenzinnige kat zich tot symbool van de 

vrijheid. En dit alles kan een heel ABC van kat worden als we het weer 

projecteren op onze hedendaagse leefmaatschappij. Het is te benoemen als 

allegorie en metaforen, overdrachtelijk of figuurlijke uitdrukkingen berustend 

op vergelijkingen en symboolpersonificatie.

Zo zijn de schilderingen in ‘De Nieuwe Tijd’ die met een christelijke uitgang 

‘verborgen’ symbolen bevatten een mysterie? Vernieuwend werk maken of 

is het gewoon bedoeld als metafoor? Is er allegorie, een zinnebeeldende 

voorstelling gemaakt? Een omweg als het ware het symbool beeldende uitleg 

te geven? Ja want er werd zeker teruggekeken door de kunstenaars naar het 

‘Bestarium’, het dierenboek uit de Middeleeuwen. In dit boek schuilen de 

betekenissen van de dieren in categorieën van wreed, rust, vriendelijk, 

dierlijk, eetbaar etc. Allemaal met metaforen, een beeldspraak die wel of niet 

waar is. Het wordt dan al snel een ‘betekenis’. En dat ook nog eens te koppelen 

op de mens, de heerschappij in gebruik van dieren.

Dit dierenboek had zijn inhoud dan ook weer uit de oude mythen en sagen, 

de fabels en de personificatie er aan toegevoegd. De mens en dier met de 

moraalwaarde die in het verhaal of de prent past. Of een gemuteerd item 

wordt ingevoegd.
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In het boek staan allegorie voorstellingen van de 12 e eeuw en in de 

13 e eeuw gaat het over de dieren met een richting naar vermaak en moraal 

verbindingen die als een ‘symbool’ gaan werken met een boodschap te 

vertellen. Daarnaast zijn er geschriften in opkomst van heraldiek en 

wapenkunde. Familiewapens met de erfbaarheid ervan, opgetekend met 

symbolen van religiekruizen, dieren en landbezit. Als men dieren afbeeld 

is de betekenis altijd een moralisatie van heldendieren om zo te tonen hun 

eigen ridderlijke deugden en erin te geloven. Wat wel overeenstemt is de altijd 

Christelijke inslag van de symbolen, allegorisch en een verbondenheid met 

personificatie.

Wij zelf hebben ook eigenschappen om bepaalde dieren te symboliseren en 

vergelijken personifiëren wij met ons zelf. Sterk als een beer, stom als een 

ezel, slim als een vos etc. Naarmate de tijdsgeschiedenis voortgaat zijn er wel 

verschillen. De karakters van mensen verschillen ook en we personifiëren er 

lustig op los. Wij ‘vullen in’ destijds met een moraal deugd en ondeugd. 

We zouden het tegenwoordig kunnen noemen normen en waarden. 

Maar wat is eigenlijk de norm? Of tolereerbaar gedrag? Vullen we ook nu nog 

allegorieën in?

In de Renaissance is een Christelijke grondslag gevestigd. De dieren en haar 

symbolische betekenis worden veelvuldig aangewend in kunstvormen, kerk-

muren, boekillustraties, kerk, klooster en stad. De drager van de betekenis van 

religie, macht en belering, spot en vermaak.

Verbeelding

In de kunsten realistisch weergeven in een natuurvorm. Maar ook door 

abstraheren, te vervormen in het onderwerp, schilderij of prent. Dit soort van 

abstraheren, ‘verbeteren’ zag men aan voor ‘heiligschennis’ en hoogmoed. 

Want wat heerste was dat de uitbeelding die werd gemaakt gebonden moest 

zijn aan de ‘boodschap’ expliciet! Als werkelijkheid!?

Het kan ook anders het uiten, met het te vervangen over een gevoel van 
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waarnemen zonder de uiterlijkheden. Om toch met gevoel de ‘grote realiteit’ 

te bezitten. Want is de werkelijkheid wel de waarheid? Is niet onze ‘droom-

wereld’ iets van eigen invulling van de wens? Een onwerkelijk gevoel kennen 

wij soms ook. Het heeft te maken met ons ervaring- en leefgevoel. We zijn zelf 

met ons bestaan in leven, een ‘symbool’! Wij als mens zien wat een mens is. 

Heel onze levensfase is een zoektocht naar het betrekkelijke en het eindige. 

Symbolen als de vos, is slimheid, de leeuw, kracht en leiderschap. 

En een roofvogel visioneert ons hart in een fiere vrijheid van leven. Allemaal 

gesymboliseerd als een spiegelend metafoor, de projectie op ons zelf.

Realistische kunst kan symbolisch het volste en machtigste van een gevoel 

brengen met innerlijke romantiek te beelden. In een verbeelden met een 

patroon van het ultieme bereik van de aanschouwer te krijgen. Anders gezegd: 

uitbeelden het onderwerp als realistisch en de beschouwer de ‘betekenis’ en 

boodschap als een gevoel meegeven.

Just Havelaar 1880-1930. Hij was zeer geïnteresseerd in de verhouding tussen 

kunst en de samenleving. Schrijver van veel boeken die zich kenmerken 

door een religieuze, ethisch-filosofische en humanistische inslag. Hij stelt dat 

voor de realist de droom bedrog is, voor de symbolist is de realiteit bedrog, 

de weergave van zijn droombeeld. Daarom is de symbolist in zijn uiting van 

abstractie, dat zijn droom is! Expressiedrang!

De hedendaagse symboolkunst is dan ook hiermede verklaarbaar in een pool 

van realiteit en stilistisch scheppen (vormbeeld). Voeg daarbij het metafoor en 

de samenvatting is een gebondenheid van aanschouwer/aanbieder van een 

‘teken’ van gevoel en aannames. Het koppelt het kijken naar en het ‘zien’ tot 

innerlijk begrip waar dit symbool voor staat.

Symboliseren is de verlossing van de natuur, verlossen van de angst, de chaos. 

Met de te ‘verbeelding’ ordenen. Om over de wanorde uit te komen. Vult een 

verlangen in naar harmonie en ritme. Een scheppende kracht te bezitten. 



58       |

Het leven dat voortduurt is het zelf. Het rationele ultieme bereik van ons 

brein. Het wordt op den duur tweeledig, echt symboliseren in realiteit, de aard 

der dingen of er met metaforen, het doel der dingen te zoeken, er aan te 

verbeteren tot een samenvallen. Bijvoorbeeld: de Renaissancekoepel is 

rationalistisch geworden want in het metafoor wordt het: ‘zijn kerk is een 

paleis geworden!’

Symbolisme blijft stileren, geen realisme ten toon spreiden en naar een 

vormgeving te voelen in ritmische ordening en begrijptaal, de boodschap 

(beeld) te vertellen.

Embleem, monogram, logo, zegelmerk

Een voorbeeld is het letterbeeld IHS, een monogram dat veel in katholieke 

voorwerpen voorkomt bijvoorbeeld op kerkgevels, biechtstoelen, bidprentjes, 

kazuifels en altaarwalen. IHS betekent te zijn de drie eerste letters van ‘Jezus’ 

in de Griekse hoofdletters (IH∑O∑): Iota, Eta en Sigma. De hoofdletter ∑ is dus 

een S. De H werd geschreven al is het eigenlijk een E.

En zoals elk symbool haar verklaring geeft is dit ook met een verklaring te 

lezen als: ‘Jezus de redder der mensen’ en ‘in dit teken zult gij overwinnen’. 

Het is eigenlijk een monogram en de orde van Jezuïeten gebruikt het als een 

zegelmerk. Hun voegen er nog wat betekenissen aan toe: ‘Wij hebben Jezus als 

metgezel’ en ‘De geringe sociëteit van Jezus.’

Het monogram kan variëren in uitbeeldingsvorm, terwijl een logo steeds 

hetzelfde is. Een monogram is ook meestal een lettercombinatie, die ook 

verschillend van vorm kunnen zijn, maar wel herkenbaar kunnen worden 

gelezen. Een voorbeeld ervan is bijvoorbeeld de twee C’s ingevlochten van 

Coco Chanel.

Studentenverenigingen gebruiken ook het monogram Zinkel, ‘Ut Vivat, Cresat 

et Floreat’. Dit heeft de boodschap het verkrijgen van mystieke kracht voor de 

vereniging. En toepasbaar in hun wapenschild.

Ook vorsten en koninkrijken gebruiken monogrammen in hun kenbaarheid te 

onderscheiden. Postzegels, munten, kleding en ridderorden. Een voorbeeld is 



|        59

h
o

o
fd

st
u

k
 3

 | 
d

e 
b

et
ek

en
is

 v
a

n
 h

et
 s

y
m

b
o

o
l 

te
k

en

de letter ‘R’ die betekent ‘Rex’ of ‘Regina’ wat betekent koning of koningin. 

Zo staat de ‘C’ voor ‘Comes’ is graaf.

Icoon

Een icoon is een culturele afbeelding onderwerp, we noemen het iconografie 

en heeft een betekenis en boodschap een semiotiek in een analyse richting 

beschouwer. Het is een visueel symbool dat voor ieder verschillend kan 

worden geïnterpreteerd in eigen ziel. Vooral te zien in prenten en 

schilderingen. 

Kruis symbool

Het is wel een van de bekendste maar ook het meest variabele symbool ter 

wereld, het teken van het kruis. Meestal een betekenis van het Christendom 

als symboliek van de kruisdood van Jezus Christus. In het Romeinse Rijk was 

een kruisiging met een T kruis, een doodstraf. Het christelijk geloof verbond 

er de verrijzenis aan vast (Pasen) en bracht de betekenis voor het Latijns kruis 

‘eeuwig leven.’

Maar het symbool van het kruis kan ook niets met het christendom te maken 

hebben.

Mayakruis, een kosmische boom

Zonnerad

Heraldisch kruis, wapenkruis, heel veel vormen

Egyptisch hengselkruis, Ankh, levenssleutel

Grieks kruis

Swastika, hakenkruis, Boeddhisme

Latijns kruis

Keltisch kruis

Maltezer kruis, orde, 8 zaligmakingen

In symboliek is het kruis ook een mensenlichaam met gestrekte armen.

In dualistische stelsels een tweeledige samenvatting van tegengestelden tot één 

totaliteit. In de kosmosvoorstelling ook de vier jaargetijden en elementen.
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De basiselementen en de verbonden symbolen: 

aarde, vuur, lucht en water.
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Tarot en Reiki

Deze twee zijn wel heel erg symbolisch in hun verklaringen en betekenissen. 

Dit door een visuele reeks van 56 kaarten. De Reiki door handopleggingen, 

stenen en overtuiging. De tarotkaarten hebben een standaardnaam in 

symboliek vormgegeven met de betekenis. Een standaard lotsbestemming in 

een indexatie gevat. Combinaties in willekeurige volgorde is een psyche 

aanname van verteller, kaartlegger en de aanschouwer (cliënt en ziel). 

‘Geloven’ is toch ‘zien’ nietwaar?

Reiki en haar symbolen (moedra’s) 

Rei betekent geest, ziel, leven, wereld. Ki betekent, kracht, energie, levens-

kracht. Het woord samen is ‘Universele Kracht’. Het Reiki doel is te werken 

als een snelle reactie op lichaamlijke, geestelijke en spirituele processen van 

ons menselijk bestaan. Het is geen religie, geloof of sekteleer, maar toont het 

respect, positief zijn, dimensie, harmonie en energie in wij zijn. De verkla-

ring wordt gedaan door handoplegging, massage en of stenen. Daarbij wor-

den mantra’s gebruikt (denken) (bevrijden). Het behoort tot de pananormale 

therapie. Lichaam, geest en ziel is één geheel. Een energiedoorgave, initiatie 

in niveau’s tussen ‘gever’ en ‘ontvanger’. Tot een balans tussen disharmonie 

en harmonie. Maar ik denk dat de psyche van de ontvanger zelf de ‘aanname’ 

regelt. De Reiki symbolen die worden gebruikt:

1 Hon-Sha-Ze-Sho-Nen = ‘de brug’, toegang tot de levensdossiers van je ziel

2 Sei-He-Ki = emotioneel helen in niveau je te beschermen tegen het negatieve

3 Cho-Ku-Rei = kracht en energie doorvoeren en bescherming

4 Dai-Ko-Myo

5 Dumo

Pentagram

Dit is een symbool al bekend voor 4000 v Christus. Het wordt ook wel pentakel 

genoemd of pentagrammon, vijf alfa’s, sterveelhoek. Gebruik: in het militaire, 

occulte en wiskunde. Oorspronkelijk een heidense vormfiguur en werd ook in 

de Middeleeuwen als een ‘verboden’ negatief symbool beschouwd. In Wicca, 
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hekserijkringen is het teken een van spiritualiteit. Het goede en het kwade. 

Als het teken met de punt naar boven wijst is het goede te zien, met de punt 

naar beneden, als het kwade, de onderwereld, satan of duivel.

Esoterisch gezien, dus voor specifieke ingewijden en maatwerk met de 

individukennis en ‘eigen’ interpretatie, valt het symbool terug in tradities en 

religies. Deze groep van mensen verbinden het teken met magie, astrologie, 

alchemie en kabbala (de Joodse geheime mystieke leer) In de 16 e eeuw na de 

reformatie veranderen de geestelijke stromingen in bewegingen van theosofie, 

rozenkrans en vrijmetselarij. Dat weer vervolg krijgt in spiritualisme, 

magische ordes en psychologie.

Het symbool vertoont, verklaart vooral in de esoterie, de ‘ingewijden’ 

het occulte en geheime, vast aan hun religieuze geloof erin, het innerlijke, het 

verborgene, het niet zintuigelijke der dingen. Is het wel voor de ‘niet 

ingewijden’ toegankelijk? Het was meer een begrip voor het onderbewuste een 

mysterieleer die in symbooltaal voor ‘geheim occultisme’ was. Althans zo was 

hun gedachtegoed. Soms werd de betekenis vertaald als: ‘niet slechts het 

denken over andere dingen, maar om een manier van denken over de dingen.’

Het symbool is niet erg duidelijk met esoterisch denken en exoterisch denken. 

Dat dat botst, is een miscommunicatie. De ene groep esoterisch heeft een 

persoonlijk innerlijk inzicht. Een standpunt van fantasie, niet werkelijk. 

Benoemen wel dat er aspecten van werkelijkheid die uit het dagelijks bewust-

zijn komen, deze buitensluiten en innerlijk initiëren. De exoterische groep, 

die openbaarheid en publiekelijk denken, houdt vast aan werkelijkheden, de 

standpunten bevattend.

De relaties die het pentagram heeft is bijvoorbeeld wicca of hekserij. Hekserij 

is een natuurreligie, ecologisch, feministisch geïnspireerde filosofie. Een mix 

van voorchristelijke folklore en mythologie. Hun symbool is het pentagram, 

hun geloof van natuurreligie met ook de vijf elementen, aarde, water, vuur en 
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lucht met in het midden van het symbool de Geest. De Wicca bewegingen 

kennen vele variaties en zijn in introductie gevormd in Engeland in de 

19 e eeuw vanuit een 18 e eeuwse Franse bron. Ik ga niet uitleggen wat Wicca 

allemaal doet in magie, rituelen en haar jaarwiel. Ik kan wel zeggen dat het 

niets met satanisme te maken heeft, al denken vele mensen van wel.

Een diersymbool Raaf

Dierensymbolen zijn er heel veel, teveel om allemaal te benoemen. Maar de 

raaf, een vogel is wel heel speciaal over de gehele wereld. In het algemeen 

wordt de raaf in betekenis bekend als een spreekbuis van profeten en goden, 

vertegenwoordigd ook zon, licht, dood en duisternis. Zowat alles van wij zijn... 

Als we de volksstammen eens doorlopen:

-  Germaans: ziener, verteller

-  Vikingen: waarmerk, kenteken

-  Kelten: voorspellingen, overwinning, vruchtbaarheid, kwade zwart, 

 raaf met wit is geluk

- Grieken en Romeinen: lang leven, boodschapper van de zonnegod 

 Apollos

- Egypte: het kwade

- China: opkomst, zenit en ondergang van de zon

- Indianen: een schelm, deugniet

- Joden: onrein, boosheid en het kwade

- Christenen: het kwade, zonde
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Monogram Chi Rho ofwel Christogram XP. De Griekse letters ‘Chi’ en ‘Rho’ is een afkorting voor het woord ‘Christus’. 
Ook wel uitgebeeld in de letters X (Chi) en P (Rho).
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Hoofdstuk 4
Onze samenleving en haar symbolen

Ongekend nu tegenwoordig, dat er zoveel symbolen zijn die 
midden in onze maatschappij staan. Wat heet, in u aanwezig zijn! 
Er komen er steeds bij. Gaat het om zichtbare tekens daar aan toe, 
het gaat tegenwoordig ook al vaak over de onzichtbare symbolen 
en de losgelaten metaforen er aan verbonden. We hoeven maar 
te zeggen multiculturele samenleving en alle metaforen gaan 
door u heen. De koppelingen die al bij u ‘binnen’ zijn komen uit 
de hoek van ‘horen zeggen’, de conclusies die er van vindt of van 
wat anderen denken en zeggen. Positieve en/of negatieve 
symbolismen. Een voorbeeld: de multiculture samenleving is 
totaal mislukt.

h
o

o
fd

st
u

k
 4

 | 
o

n
z

e 
sa

m
en

le
v

in
g

 e
n

 h
a

a
r

 s
y

m
b

o
le

n



66         |

Links: Themis godin in de Griekse mythologie het symbool voor gerechtigheid. 

Rechts: de Romeinse godin Justitcia, het huidige symbool voor de rechtspraak over de hele globe.
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Zwaard symbool en weegschaal

Hier passen bij de betekenissen als: gerechtigheid, levenskracht, macht en 

gezag, rechtvaardigheid en kuisheid.

In het Oosters werelddeel is het de overwinning van het licht (goede) en tevens 

op de duisternis (kwade). In het Christendom betekent het overwinning.

Vrouwe Justitia is van oorsprong een Romeinse godin en naderhand de 

personificatie van het recht. Een afbeelding van haar is vaak te vinden op 

gerechtsgebouwen en andere plaatsen waar vroeger recht werd gesproken. 

Haar Griekse tegenhangster is Themis.

Vrouwe Justitia wordt doorgaans afgebeeld als een geblinddoekte figuur, met 

in haar rechterhand een zwaard en in haar linkerhand een weegschaal. 

Op de oudste beeltenissen is zij nog afgebeeld met onbedekte ogen. De vroegst 

bekende weergave met blinddoek dateert van het eind van de vijftiende eeuw.

De blinddoek staat voor de rechtspraak zonder aanzien des persoons, dat 

wil zeggen dat niet de personen worden gehoord en veroordeeld, maar slechts 

de feiten en daden. De weegschaal stelt de afweging van de bewijzen en 

getuigenissen voor, die in het voordeel of nadeel van de verdachte spreken

Het zwaard staat voor het vonnis dat wordt uitgesproken. Het beeld verbeeld 

de metafoor, ‘het gerecht’.

Onze samenleving die wij allen vertegenwoordigen hebben vele symbolen 

met de aanwezige metaforen. Een metafoor combineert de boodschap en 

verbeelding (beeldspraak) met het doelsymbool. Dat kan zijn een handeling, 

doel nastreven, begrijpen, vergelijking, gelijkenis, overdrijving, koppeling.

- stop een tijger in uw tank. (de kracht van snelheid, ga tanken bij Esso)

- de witte motor. (melk is gezond, geeft energie, Campina)

- het bijltje erbij neerleggen. (de moed opgeven, stoppen, klaar ermee)

- het is hier een zwijnenstal. (rommel, vies, vooruit opruimen)

- voetbal is oorlog. (winnen en overwinnen)

- kruidje roer me niet. (lichtgeraakt gevoelig persoon, vlug aangebrand)

- bloed aan je handen. (dadertype, schuldig)
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Symbolen in onze samenleving te vinden in tradities, feestdagen, 

herdenkingen, muziek, kleding, gedrag, woorden, teksten, gedrag, levenswijze, 

lering etc. Daarbij een mixage van diverse culturen en voor ieder rijst soms 

de vraag wat is er nog over van het eigenlijke ‘teken’ bv. Nederland, en haar 

verklaring te zijn haar te zijn.

Het is onze ‘droomwereld’, de wens die rondwaart. Maar het landssymbool 

muteert. Factoren die langzaam het proces beïnvloeden zijn: 

- idealen te verwerven door de mens.

- het aanvaarden en houden aan normen en waarden, gedrag 

 (nationalisme)

- een sociale samenleving houden, meer samen, meer personificatie,

 gezag, gelijkheid, oordelen, godsdienst, leerprocessen

Dit alles waart rond in onze maatschappij die niet te indexeren valt. 

Althans niet voor iedereen bereikbaar is. Wel zijn er instanties en stromingen 

die u wel bijzonder kennen. In uw gedrag en waarde. Maar veelal op 

commercieel gebied opereren. Die een sterk symbool vertegenwoordigen en 

uitdragen. Zoals een ID kaart, paspoort, polisverzekeringen, rijbewijs, zorgpas, 

betaalpas, lidmaatschapspas, zelfs geld etc. Hun ‘verklaringen’ van hun 

‘tekens’ kent u maar al te goed. 

Hun ‘droombeeld’ wordt opgevolgd. Ja, zult u zeggen, het is gewoon handels-

verkeer, heel gewoon. Jawel, het is een onderdeel van de samenleving, niet 

stopbaar soms, maar kan ook wel anders. Tastbare onderdelen en praktische 

dingen als symbolen in de samenleving zijn oké. Maar er is meer aan de hand 

met de ontastbare dingen die de geest binnendringen en als een symbool 

blijven hangen. Die op hun beurt weer metaforen krijgen, personificaties etc. 

Die de samenleving schaden en ook u kunnen schaden. 

En weer als communicatie een reactie geven op een geldhandeling. 

Voorbeeld: ‘de rijken worden rijker, de armen worden armer’.

En dat gaat dan positief of negatief. Men kent wel de saamhorigheid te 

luisteren maar is ook weer zo verdwenen. Ik noem het altijd maar ‘aanpraten’. 

Ik zit al heel mijn leven in de reclamewereld en dit vakgebied is nog altijd er 
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een van vraag en aanbod. Een antwoord ‘aanpraten’ waar u om vraagt! En dat 

lukt altijd. Marketingbureau’s ontleden u tot op het bot, om zomaar eens een 

metafoor te gebruiken en kennen al uw gedragingen wensen en verwensingen.

De metafoor in de reclame

In de reclame kan dat ook betekenen de target domeinen als directe verkoop, 

propaganda, voorlichtingen, debatten, conferenties en communicatie.

Het is werkelijk de wisselwerking in een nieuwe betekenis, ook vaak het 

associëren met woorden, een gevoelsmatigheid opwekken die een interactie 

oproept naar u. In de reclame gebruiken we woord- en beeldmetaforen. 

Het zijn wisselwerkingen in woord en beeld die in relatie staan met het 

getoonde en de interpretatie die u ontvangt. Bijvoorbeeld we tonen een dier 

olifant, zonder enig ander iets. U gaat de interpretatie aan wat zal het 

betekenen, één woord of logo erbij getoond is de boodschap bij u bekend. 

Uw vergelijking is er al, het woord of merk Jumbo is u bekend en de metafoor 

is ‘groot en sterk’. Of een groot vliegtuig is in beeld, KLM logo erbij en de 

metafoor is ook Jumbo, extra groot toestel. En Jumbo, een grote supermarkt.

Woorden

Daar moet men mee oppassen in de openbaarheid. Al snel worden en sugges-

tieve woorden gebruikt die als ‘verkeerd’ kunnen worden opgevat. Tegenwoor-

dig worden door interviews, debatten en overige media uitspraken en citaten 

‘verkort’ in boodschap gebracht die een verbondenheid met andere domeinen 

heeft. Men kan in het verhaal of debat het hebben over bv ‘klimaat’ terwijl men 

bedoeld de economische wereld. Of, ‘we gaan de goede weg op’ (welke weg?) 

Of, een warme kleur (welke dan?) Zo kunnen hele zinnen voor de toehoorder 

verkeerd worden begrepen.

Ook in advertenties wordt in target domeinen gewerkt met kopregels die niet 

direct het product noemen maar associëren met het product of dienst. 

En dan nog een beeldfoto eronder die het versterkt. Is ook een metafoor die 

indringt.
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Jumbo’s, metafoor voor groot.
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Visualisatie is daar belangrijk in. De wijze van vormgeving is bij ons als 

grafisch ontwerpers als een strikte wetgeving ingebakken. Wij weten hoe u 

leest, hoe u interpreteert, welke kleur er nodig is bij u etc. En dat is voor elke 

target verschillend.

Want de maatschappij verandert, metaforen en de woorden veranderen, er 

komen er bij en andere woorden krijgen een taboe.

- ‘alle zwarten deugen niet’ (een beeldspraak die niet klopt, er zijn zeker 

 mensen bij die wel deugen)

- ‘roetmop’ (scheldwoord vergelijking met een donker getint persoon,

 scheldwoord voor Zwarte Piet)

- ‘negerzoen’ (wordt beschouwd als een racistisch woord, kus van een

 negerin)

- ‘zware kost’ (moeilijk verteerbaar, tekst of leerstof)

De interpretatie van de ‘boodschap’ in de reclame

De boodschap kan in een symbool zitten, verbeeld in de commercial, foto, 

tekening, logo, naam en geeft de relatie weer en de betekenis ervan. Door deze 

beelden te linken met het gedrag van consumenten is de boodschap gekoppeld 

met de definities die het product bedoeld voor het domein. Dit zijn:

1. het item (boodschap)

2. teken (beeld, foto, tekst, naam, logo of symbool, pictogram)

3. verklaring (aanname van de lezer of aanschouwer)

Op punt 2 zijn opties te noemen zoals een verwijzingsteken logo of pictogram. 

Of iets dat een relatie vormt met de merknaam. Bijvoorbeeld laat alleen de ster 

van een Mercedesauto zien, we weten direct dat het om het merk Mercedes 

gaat. Een foto van een grausvogel in een ruig landschap wordt geassocieerd 

met het product Schotse whisky.

Zo zijn er tal van beeldkoppelingen in video met personen in een stylingscene, 

in romance, in een scene background. Target domein: parfum, juwelen, 

distinctie, bovenlaag, verleiding, luxe, kortom uw levensgeluk bevorderen.
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Symbool en betekenis. De twee verklaringen zijn niet eens nodig.
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De semiotiek in de reclame wordt ook belangrijk in welke doelgroep, domein 

een product hoort en hoe het product in de doelgroep kan worden gebruikt. 

Dit is namelijk niet hetzelfde, immers de boodschap waar vanuit wordt gegaan 

vertrekt:

a als de vraag van het individu

b het aanbod naar het individu 

We noemen dit symbolistische consumptie, een uiting van reclamevoeren 

met een symbolische betekenis (de boodschap) om te komen tot bijvoorbeeld 

verbondenheid te promoten, welstand, vrouwelijkheid, mannelijkheid, 

medeleven, begrippen, gezondheid, milieu en ook cultuurkenmerken. 

Het is communiceren met de beoogde doelgroep. Hierbij hoeft perse het 

product of de naam van het gebodene niet te vallen. Het blijft zuiver het item 

de boodschap. Het teken, beeld etc. wat op zich zelf staat vult u geheel zelf in.

Consumentengedrag

Een heel bekend woord in de reclamewereld. We kunnen gerust aannemen 

dat de consumenten zelf de markt creëren. Door al hun gedragingen in de 

domeinen nauwkeurig te volgen en te kennen is de reclamemaker in staat 

ook in dit gedrag en de relaties te kijken. Zo is niet alleeneen harde verkoop-

techniek meer van toepassing maar zien we steeds meer een mixage van 

product en aanverwante ‘levensstijl’ scene, traditioneel of innovatief, met 

een gevoelscommunicatie op de beschouwer en uiteindelijk de koper of 

berichtaanname. Deze consument combineert en projecteert dit zelf wel op 

zijn/haar impactsysteem. Daarom, ‘hype’ kan ‘echt’ worden.

Symbool of symboliek, symboolsymboliek gaan in relatieverbanden werken 

als een ‘waarde’ in leven van maatschappelijke orde. En dat kan soms heel 

indringend worden getoond, de ‘boodschap’ en teken ‘beeld’. 

Er wordt ingespeeld op aanverwante sentimenten etc. zoals warmte, geluk, 

behaaglijkheid, schoonheid, reinheid en het opperste van kwaliteit. Dit is een 

directe inbreng op de zintuigen van de beschouwer.



Belering

Als je het maar vaak herhaald, ik bedoel het individu beïnvloeden 

(target doelgroep) met de semiotiek van reclamevoering is er sprake van 

gedragsverandering, een belering. Daar waren we toch op uit? Herkenning en 

onthouden van merknamen. Voorbeeld de domein cola. U weet ongetwijfeld al 

de merknaam Coca-Cola. Maar dat wil niet zeggen dat Pepsi geen cola is. 

Ook een merknaam. Anders kan het zijn bij cola dat u ‘frisdrank’ bedoeld. 

Beide merken zijn in concurrentie en symboliseren hun boodschap als 

verfrissend. Welk beeldlogo staat bij u in het systeem als herkenning? 

Juist, Coca-Cola zal dan ook nooit haar symbool logo veranderen! Kent u het 

logo van Nike? Dat is gewoon zonder letters. Zeker en vast bij u al ‘ingevoerd’ 

om nooit meer te vergeten.

Communicatie

Communicatie is het kernwezen in ons zelf. Alles is ons aangepraat en 

aangeleerd om tot associatie te komen met gevoelens, tastbaarheden, 

denkwijzen, kortom uw levenswijze bepalen en ook daadwerkelijk vormt.

In ons vakgebied van reclamemakers zijn daar wel leermethodes voor te 

geven. Het lijkt gewoon op het toepassen van psychologie. Het opmerken van 

het gedrag van u. Het kennis vergaren van uw ‘systeemvoorkeuren’, 

uw verlangen, weerstanden en affecties. Wij gaan u opnieuw vormen in een 

lering van feedback, eerst u bewegen tot een leerproces en dan de feedback 

vormen naar uw wensen. Dit is de conditionering van het product, 

de boodschap of artikel. U wordt als het ware beloond door een luisterend ‘oor’ 

van de reclamemaker. U blijft waarschijnlijk het product weer kopen 

of blijft bij het aangeboden standpunt. Het kan ook elke vorm van voorlichting 

of promotionele activiteit zijn.

Maar let op! Het kan ook negatief uitvallen. Wanneer u in uw ‘systeem’ het 

aangebodene ‘veroordeeld’ of de ‘boodschap’ negeert wordt het negatief 

aangeleerd! U krijgt een afkeer van het item. Een omgekeerde back-feed. 

Het zal uw gedrag in conditionering t.o.v. het product veranderen. Het product, 

item wordt als slecht of onvoldoende gewaardeerd. Als dit weer bij ons bekend 
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Communicatie, conditionering ook gedrag en affectie
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is, goede of slechte conditionering is de richting bekrachtigen voor goed en 

verlichten van het slechte. De negatieve respons willen we omzetten u te 

overtuigen en uw wensen te respecteren. Het is tenslotte UW leerproces in 

gedrag, in conditionering van verwachting en handelen. Het heeft alles te 

maken met de maatschappij, bewustzijn en onderbewustzijn van ons mensen. 

Wij verwerken indrukken, woorden, ervaringen, geluk of ongeluk. 

Wij reageren op het inkomend dagelijkse leven dat weer een respons geeft op 

eigenwaarde en het gevoel van bestaan.

Heeft u verwachtingsprocessen? Niet? Dan kan u wat socialiteit aanleren door 

wat training:

1 aandacht richten, wenselijkheid

2 onthouden wat het onderwerp interpreteert of wat het is of betekent

3 actie ondernemen, handelen ernaar

4 motivatie tonen, kennisinteresse tonen, moed, uitvoeren

Realiteit

Marketing is niet moeilijk. Symbolen zijn ‘onze’ verborgen tekens in ons. 

De merknamen zijn bekend en zeer sterk. Zo sterk zelfs dat de verwante 

boodschappen, betekenissen die zij voorstellen ook naastgelegen verwante 

items, wij direct herkennen. De koppelingen hebben wisselwerkingen want 

ook het tegenovergestelde. Voorbeeld: ‘ik heb frisdrank nodig’, kan werken als 

te kiezen uit merken a, b, c, of ander soortgelijk product.

Dat hoort bij conditionering van zowel uzelf als ook voor het product of dienst.

Conditonering in beeld is bijvoorbeeld in advertenties en commercials goed 

te zien als er wordt ingespeeld met een fotoscene die bij u oproept de ‘vraag’, 

de wens en behoefte van het product en consument. Bv. de ‘grote’ vis van de 

Staatsloterij. Meer is niet nodig te laten zien. Uw respons volgt vanzelf, u kan 

meedoen een lot te kopen en een grote vis te vangen (geld). De vis is het sym-

bool en metafoor tegelijk en brengt de boodschap, ‘u kan rijk worden als u een 

lot koopt’. Het kan zo ver gaan dat additionele, dus toevoegingen gaan 
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meespelen in uw wensen zoals: ideologie reacties, ‘als ik win dan... kan ik...’ 

Ik kan wel zeggen dat u in uw ‘systeem’ hard wordt ‘aangevinkt’. Dit is maar 

een voorbeeld uit de praktijk maar kan ook op ander gebied bijvoorbeeld met 

nieuwsbrenging nationaal of internationaal uw conditionering hiermee ook op 

hol brengen. Negatief kan het namelijk ook werken met afkeer van oorlog en 

geweld. Propaganda, voorlichtingcampagnes, halve waarheden, onvolkomen 

uitspraken, zelfs telkens en dezelfde portretten van personen of sprekers 

kunnen uw vertrouwen negatief blijvend houden.

Onderzoekbureaus

Zij analyseren de verkoopgegevens en haar retailers. Tot zichtbare respons 

van de markt met al haar segmenten. Ze komen met adviezen die de 

marktwaarde stelt. Het is dus u die bekend is. Geheel in cijfers gevat in de 

databanken. Retailers en fabrikanten bouwen met bouwstenen aan uw gedrag, 

bieden de service en sturen u in basis. Fabrikanten en retailers kunnen ook 

zelf analyseren tegenwoordig via het web in verkoopcijfers en product. 

Maar alle analyses hebben wel een zekere standaard als basis:

- wat is het product

- heeft de merkwaarde kracht of genoeg kracht

- koppeling van promotie eraan

- werkt het tot succes

- is de voortgang succesvol

- staat het in historie nog overeind of is innovatie nodig

Additieven

Deze zijn belangrijk om ‘inzicht’ te verkrijgen van het gebruikte product hoe 

dit aan te prijzen. Dat kan van alles zijn zonder het eigenlijke merk te 

noemen. Meer is het benoemen van de boodschap, de verklaring zoals bv. 

plezier in, verrassend, extra, gebruiksverbetering. Of te linken met: gemak, 

weelde, good looking, nieuwe toevoeging, helder, etc. Veelal met metaforen. 

Wordt veel gebruikt in cosmetica, mode, luxe producten en trendsettings.

Later komen de merknamen er wel bij. Om te onderscheiden in het segment. 
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Die vulde u er al eerder bij in. Spreken over een auto zonder een merk te 

noemen is bv. C1, C2, C3 of A6 klasse begrijpt iedereen wel om wat voor type 

auto het gaat. Daar hoeft geen merknaam aan verbonden te worden. Dat weet 

u namelijk al. U combineert het teken in dit geval de C woorden met een merk 

Citroën, en A met Audi of wat in uw beleefwereld dicht bij was. U ‘ziet’ de auto 

niet maar kent hem wel. En de beoordeling hoort er ook bij. 

Het is een voorbeeld maar zo gaat het in wezen bij elk product. Koppelingen, 

beoordelingen, besluiten. Het hoeft ook niet altijd een voorwerp of product te 

zijn ook bij aanbieden van promotie, debat, discussie, voorstellen, bestuur etc. 

is dit ook toepasbaar. Goed voorbeeld is de media en de politiek in ons land. 

Ook een segment geworden op de markt. U wordt ‘aangepraat’, gekoppeld 

beleerd maar kauwt/slikt het niet geheel door. Een oordeel en een besluit.

Het heeft ook te maken met uw opgebouwd systeem. Dat in historie, wat 

verwerkt is, de balans heeft in beoordeling en ervaringen. 

Krijgt een additief een kans? Daarom is het nog niet zo eenvoudig iets bij u 

naar binnen te krijgen (metafoor). Er zijn zoveel verschillende mensen met 

verschillende opvattingen. Daarom is in de reclamebranches en segmenten 

belangrijk het vertrouwen te hebben en te geven dat ook ‘onbekenden’ met het 

gebodene, zelf additief gaan denken. In de media en politiek schort er daar 

nog wel veel aan.

Dat additieve, is het wel tastbaar? Is er een invullingspatroon op uw dagelijkse 

activiteit, een ritme patroon? Is elke dag hetzelfde? Kent u het verlangen iets 

toe te voegen aan uw bestaan? Vragen die antwoorden vragen. Het additieve 

anders gezegd de toevoeging, een meerwaarde in uw bestaan kan zijn iets aan 

te kopen, iets nieuws te doen, een uitje, gaan behangen, schilderen, een boek 

kopen of cd. Ga de tuin eens doen of doe vrijwilligerswerk. Kortom u bent zelf-

beslissend in uw gedrag! En toch bent u additief beïnvloedbaar! 

Het nieuwe woord is verleiding. Deelwoord van additief. Er is niks mis mee 

hoor, het is de voortgang van uw evolutie en de maatschappij waarin u staat. 

De groei in levensfases. Het is nooit anders geweest, een kind groeit op en 
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wordt volwassen. Verleiding en ontwikkeling gaan samen en vormen het 

additieve in ons. Gewoon een harmonie van streven en beleven. Positionering 

van levensstijl, verwennerij, behoeften en smaak. Je vormt jezelf.

Deze additieven behoren allemaal bij de marktwaarde, het symbool van de 

boodschap, verklaring, betekenis. Zie het als een gedachtengoed een invulling 

van uw kern. Het is de communicatie met de beloofde verklaring van de 

aanbieder en het gewenste perspectief of resultaat dat u er van verlangt. 

Pas op aanbieder, als je niet de waarheid, kwaliteit of vertrouwen waarmaakt 

is de verleidde communicatie met consument verstoord en is het voor de 

aanbieder een verloren ‘game’. In de marktwaarde is geen verleider meer 

aanwezig en staat het product of dienst, woord, interview als onbetrouwbaar, 

gelogen en meer van dat, als deletend voor altijd.

Professionals en skill

Om voor de marktwaarde de belangen van producenten en consumenten 

optimaal te laten functioneren is het belangrijk dat er in de reclamebranche 

professionals dat vakgebied beheersen. En ook de vakkundigheid onder 

de knie hebben. Is er inzicht onder de huidige ‘dtp-ers’, de skill tot het 

doordringen van de consument en markt? 

Een markt die de maatschappij weergeeft is ook kwetsbaar door verkeerde 

benadering van presentatie, het aanbod. En dat is de promotie in concepten, 

details, methoden en voorlichting. Vernieuwde benadering van de consument 

is leuk maar is maar eenrichtingsverkeer, de consument is in de war tegen-

woordig. Ik heb zo mijn eigen analyse hierover. Vakgebied en vakgerichtheid 

ontbreekt in onze reclamevormgeving. Er is teveel chaos in de media. 

Onvoldoende professionals als grafisch ontwerpers komen nog van de plank. 

Er zijn zoveel ‘amateurs’ die beeldopmaak bezigen en de markt vervuilen en 

zo ook de consument niet bereiken. Het werkt gewoon averechts. Geen 

wonder dat de consumentenmaatschappij niet draait. Op een computer dtp en 

een programma draaien wil nog niet zeggen dat er ook iets van wordt gebak-

ken. Wat je op TV ‘ziet’ kan men beter beschrijven als te zijn wat je ‘niet ziet’. 
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Ergernis over lifestyle reclame neemt in de bevolkingsklassen toe.
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Het is gewoon manipulatie een antipromotie richting naar u. Vooral is er bij 

nieuwsachtergronden een politieke achtergrond het zogenaamd ‘actueel 

domein.’ Praten door niets te zeggen. Bij herhaling in veelvoud. Eenmaal 

negatief door u beoordeeld blijft het aanzwellen tot onuitstaanbaar.

Commercials

De TV commercial nodig of onnodig? Nu de papieren reclame terrein verliest 

bij de consument ligt het voor de hand dat er op TV, regio TV, web en op social 

media invulling komt voor promotie van het product of dienstverlening. 

Weekendbladen doen het nog goed daar er lokaal nieuws naast de advertenties 

in voorkomt. Maar de consument in de maatschappij kent de verzadiging van 

het aanbieden van reizen, koffieapparaten, Kruidvatartikelen en de voordeel-

tjes van de supers. Gaat zelf wel het internet op als er iets moet worden 

aangeschaft. De gedrukte leefstijl magazines met reportages hoe een man 

of vrouw te zijn, worden overbodig. Lifestyle is tegenwoordig ‘uit’. 

De producenten grijpen dan maar naar de reclameblokken op de TV om hun 

additieven toe te voegen, voornamelijk om de merknaam te handhaven, niet 

zozeer om het aangeboden artikel. Aan deze deelname in de reclameblokken 

op TV zit een nadeel voor de adverteerder. Ten eerste wordt de doelgroep maar 

sporadisch bereikt, niet iedereen die kijkt heeft een relatie met het product. 

Ten tweede de reclameblokken zijn veel te groot, te lang van blok. Het aantal 

spots is te veel. Daarnaast een herhaling van trailers voor eigen omroep 

erbij en de kijker kent het al. Ze zappen weg of gaan even naar het toilet of wat 

te drinken halen. De commercials zijn dan ook soms nog van een bedroevend 

boodschapgehalte. Al bij al weinig van waarde, kweekt zelfs bij de meeste 

kijkers een antipathie. Want de niet-doelgroep ergert zich eraan. En de 

blokken worden in herhaling gebracht keer op keer hetzelfde. Nog meer 

zapgedrag. Dus gaat de zender over op een andere tactiek, op alle zenders op 

het zelfde tijdsstip allemaal dezelfde reclameblokken laten zien. 

Handig denkt men? Meer bereik van kijkers en een percentage respons? 

Nee, het wekt nog meer irritatie op want het gedrag van de kijker is hetzelfde 

als was het maar op 1 kanaal. Waarom gaan ze er dan toch mee door? 



Regenweer kan werkelijk alles in het water doen vallen.
82       |
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Gewoon concurrentiebeding. Merk a doet het wel goed, dus wij volgen met 

merk b en dat gaat (misschien) ook goed mee.

Succes of geen respons

Een adverteerder die aanbiedt kent een succes score als de vraag naar zijn 

product of dienst gewenst is. Is de vraag maar klein en de adverteerder biedt 

toch aan, is de kans een kleine respons. De kwaliteit van product en ook de 

kwaliteit, omvang, manier van adverteren kan bijdragen die mindere respons 

te verhogen, de additieven te verhogen en vraag bij de consument waar te 

maken. Maatschappelijke factoren in de samenleving dragen ook bij tot succes 

of geen succes. Het hoeft maar te regenen op de manifestatie die u helemaal 

geregeld hebt en het valt figuurlijk in het water. Of er kan juist op uw 

promotiedag in winkel of straat net iets gebeuren dat het publiek tegenstaat. 

Communicatie onderling met mensen die er over spreken, goed of niet goed 

en die bij herhaling rondwaren en invloed hebben zoals: geen vertrouwen, 

te duur, niet lekker, niet vers genoeg, geen mooie kleuren, mijn buurt niet, 

winkelleegstand in een koopcentrum, geen merkvertrouwen, B-merk imago, 

asociaal publiek, criminelen in de buurt, ouderwets of is al jaren oud.
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Chaos of goede richting.



Hoofdstuk 5
Wij zijn... onze maatschappij

Onze gehele maatschappij is een verzameling geworden van 
symbolen, metaforen, gezegde woorden, misverstaane woorden, 
communicatie en miscommunicatie, niet begrepen of niet 
willen verstaan, eens of oneens. Daarbij nog eens een grote 
mixage van bevolking en de chaos is compleet. Breng daar maar 
eens een beetje orde in. Wij mensen zijn wat op hol geslagen. 
Er waart rond: ‘om orde en rust te scheppen hebben we toch de 
overheid voor. De politiek is overal de schuld van.’ 
Ook deels waar, maar uzelf bent ook verantwoordelijk voor uw 
eigen gedrag. In de vorige eeuw is het nauwelijks anders 
geweest, ook soms een chaos. 

We kunnen u als een persoonlijk individu de spiegel voor houden. 

Hoe u persoonlijke keuzes in uw gedrag afweegt tot beslissingen. En ook tot de 

politieke beslissingen en keuzes in onze samenleving komt.

Ik ga het u vertellen, dan splitsen we dit uit in fases van leven en beleven, van 

ons bestaan als mens.

De onderdelen, die in ons brein zijn ontwikkeld en er mee te maken hebben:

• overleveringen van ordening, de grondhouding

• opleggingen

• onderwerpingen

• hogere machten, zoals bezitten

• status

• symbolen en voorstellingen

• culturen van het verleden

• verwevenheid en mixage
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• gebruiken, waarnemen en horen

• religie, geloofsopenheid

• lokaliseren van waarheden en onwaarheden

• Griekse filosofie met ideeën over de dingen van de wereld

• de transformaties tot principes, die blijven staan

• persoonlijke inzichten, die kunnen overstijgen

• de dialoog met beeldende kracht

• ‘ik ben’ en spreek ‘tot’ met daarbij de ontvangst in het bewuste en/of 

 onbewuste

• te komen tot de oorsprong van politieke principes, de afspraken

• het ‘nadien’ en de uitvoering van besluiten

Het begint eigenlijk bij ons mensen met iets te geloven of niet. 

Het verwachten wat komen gaat en dat geldt voor elk mens. In de oorsprong 

van de verschillende culturen overal ter wereld waar te nemen. Zoveel 

verwachtingen en dan ook nog in diversiteit. De eerste gedachten van de mens 

bij het ter wereld komen is het besef sterfelijk te zijn en hoe geboren te 

worden. Dat is verschillende culturen geheel anders, men denkt geboren te 

worden uit klei, aarde, dier of plant. 

De culturen die zich vormen hebben ‘eigen’ leefgedrag, de samenleving in 

een eindstructuur van orde. We zien dit op de huidige dag van vandaag nog 

steeds terug in de eindstructuren in de collectieve samenleving. In massa’s 

opgelegd en voorgeschreven. Opmerkelijk is hierin, of het nu gaat om oude 

volksstammen of voor tegenwoordig, dat er altijd positieve of negatieve 

krachten van ons mensen op zich, in vorming komen tot een persoonlijkheid. 

Dit komt door middelen die zijn aangewend, de hulpstukken, zoals: bekend 

zijn met, vriend van, mediakennis en maatschappelijke verworven status. 

Het is een verworven persoonlijkheid van een zeker niveau met een plaatsje 

in de hoogopgeleide samenleving. Het valt in het vakje succes. En u wilt meer. 

Een diepgaand verlangen de menselijke grenzen te overschrijden. Met daarbij 
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een streven naar de perfecte volmaaktheid. Die overigens niet bestaat! Pas op, 

het kan een cultus worden, een doelstelling boven alles. Ziet u al verbanden 

met het politieke ideaalbeeld? Hier in Nederland of elders in de wereld? 

En klassenverschillen zijn er, we hebben ze zelf gevormd. Of moeten we 

oordelen dat dit werd opgedrongen door een maatschappij van materiële 

hebzucht? 

Waarom zou het politieke instituut veranderen? Of willen veranderen? 

Immers de maatschappij veranderd snel. Moet een politieke partij hun 

principes bijstellen? Nee is het antwoord bij de gevestigde landelijke partijen. 

Hun kenmerken en vooral hun verworvenheden in materiaal of gedachte is 

niet deze te ruilen voor het gedachtegoed van de burger. Ze willen wel delen 

met de burger maar dan hun ‘eigen ik’ gedachtegoed aanpraten. Dit is zo sterk 

geworteld dat het haast onmogelijk is van hun principepad af te wijken. 

Het is ingebakken en de mens eigen dat navertellen en overschrijven in ons is 

opgeborgen. Wat was blijft en dat is zeker een begin van het bewaren. 

Men moet hierbij denken aan: ‘is van ons’, ‘afblijven’ tot een vorming van 

levensstijl, die hoe bizar het ook klinkt, de politiek haar ‘eigen’ status 

verkondigt. Niet om iedereen te overtuigen bij die ‘eigen’ club mee te doen, 

maar alleen om zichzelf te profileren tot een uitspraak of toonbaarheid te zijn: 

‘dit ben ik’, of ‘dit zijn wij!’ Niet alleen in de politiek waar te nemen, maar ook 

in de handelsmaatschappij en het burgerleven.

En het wordt u maar aangepraat en tenslotte waant u zich een van hen te zijn! 

Het zijn mensen die vanzelf in hun ziel het gevoel hebben van dromen, 

symbolen aan te nemen in aanzien, status en hogere beschaving. Let wel: dit 

is een analysebeeld, een algemeen gemiddelde. Het hoeft niet direct op ieder 

persoon te worden geprojecteerd. Als is wel een grondslag bij iedereen waar 

te nemen. Er is eigenlijk geheel niets mis mee, zo is de schepping van de 

mens nu eenmaal geëvolueerd. Het aanpraten vraagt om antwoorden, een 

communicatie, terug naar de verteller. En dan gaan we dit specifiek richten op 

de Nederlandse burger.

Als we analyseren over overleven, ordening en de grondhouding (basis) is te 
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constateren dat vooral een mutatiegedrag altijd in de samenleving werking 

heeft. Het zijn veranderingen die door inspiraties, leefomstandigheden, 

innovaties, oorlogen en religies die leefgemeenschappen vormen. 

De bevolking leeft en overleeft. Telkens opnieuw met de voortgang van de 

generaties. Die generaties op zich vormen de vernieuwing tot een zelfbehoud 

in het algemene patroon. Noemen we dat regel en orde? Of leefpatroon? 

Is er onderworpenheid te bespeuren en is het ontdekken van het ‘eigen ik’? 

Dan komen we uit bij de grondhouding (de basis) van ieder. Het diepste van de 

ziel van ons heeft een eigen symbolisch stelsel. Een standpunt vanuit de eigen 

kern, het middelpunt van de wereld die overal om ons heen is. Anders gezegd: 

je bent het middelpunt, of de cirkel waarvan de omtrek nergens is. 

Het is je bestaan-leefbesef dat onlosmakelijk verbonden is met het onbekende.

En het tweede element in de basis is, de opleggingen te noemen de 

voortgang van ‘doen en laten’, leefzaken met elkaar. Jijzelf, man en/of vrouw, 

groeperingen. 

En allen in de samenleving. Enkele vragen: wie is er eerst? Verstaan wij 

elkaar? Is er respect voor elkaar? Ben je daarin handig of heb je kennis en 

ervaring opgedaan die als voorbeeld kan dienen dan heb je voortgang 

bereikt. Leiders en hun voormannen staan op die op hun beurt weer 

onderricht geven, een voorbeeld leiden tot opvolging en regelgeving. 

Religie of geloofsovertuiging is altijd een belangrijke factor geweest en nog 

steeds, in de hogere machtsposities. Vorming van onderdanigheid tot de hogere 

macht (God of goden, zon, maan etc.) bindt de mens nederigheid te tonen, de 

mindere te zijn. Dit gevoed door kerkelijke leiders die niet zozeer uit zijn op 

een verbreiding van hun geloofsovertuiging ten goede, maar meer uit zijn de 

‘eigen groep’ te willen handhaven, hun positie willlen handhaven, hoger 

staan dan de rest van de bevolking en indoctrineren, ‘hun’ wil van god’ aan 

u willen opleggen.

Het is niets nieuws. De onderwerpingen zijn zo oud als de wereld. 

Die onderwerpingen aan u worden ingebakken in de overleveringen door 

de eeuwen heen van burger tot burger in de maatschappij. ‘Het was en blijft 

zo’ is de these. Het is zeer zeker te zien in de geschiedenissen. Want aan 
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machtshebberij mag niet getornd worden. En wat dichter bij de tijd van nu is 

er ook een worteltak te zien in West-Europa met name de kerkgeschiedenis. 

En de verkondiging vanuit die kerkgeschiedenis beslaat veelal uit mythen met 

een machtsbetekenis van het geloven, en dat waarom? Omdat de kerkelijkheid 

dat zegt! Gebaseerd op mythen? Dat is een verbreid element, met oorsprong 

vanuit de Oosterse Wereld, Midden-Oosten en Afrika. Maar ook in andere 

landen zijn invloeden van onderwerping aanwezig.

De religie onderwerping naar ons toe is een voortvloeisel van het kerkelijk 

machtsbezit. Daadwerkelijk goederen, veroveringen van gronden en in dienst 

van bestuurlijke landsheren met status. Het tweetal, Kerk en Staat zal nog 

meer strijd voeren tegen elkaar. Wie is machtiger dan de Staat? 

De kerkelijkheid! Verweven met mythen uit ‘verworven’ glorietijden, staat 

God boven alle mensen. Ook de ridderschappen of landsheren zijn dan de 

mindere partij. De paus en hun bisschoppen vertegenwoordigen de macht met 

onverstaanbaar latijn, gebruiken en rites, de geloofsheiligen kortom ‘hun’, lees 

menselijke overtuiging. De Staat volgt gedwee. Maar laat het niet zo. 

De wereldlijke landsheren met hun leenmannen zien in dat dat goed werkt en 

leggen op hun beurt weer onderwerpingen op aan de burgerij. 

De tijd van landveroveren, oorlog voeren en vooral veel bezit te verkrijgen 

komt tot versnippering van ridderhoven en stadsvorming. Dit onder wet van de 

landsvorst of keizer van soms heel ver weg. Een enorme last voor u te dragen 

al die regelgeving, privileges en belastingen op te brengen. Totdat... u het beu 

wordt en de burgerij ontwaakt.

De ontwaking begint met uw denkwijze 

‘wie ben ik?’ En, ‘wie zijn we eigenlijk?’ ‘Wat zijn mijn vooruitzichten en 

waar ga ik naar toe?’ Duidelijk is wel dat in de onderwerping u opgelegd een 

hogere macht van tegenstand bij u vrijkomt. Goederen en materiaal wordt u 

ontnomen om nog maar niet te spreken over geen vrijheid van woord, 

waarheid, geloof of bijgeloof. Is er wel een volk zonder religieus denken? 

Is dat in andere landen waar te nemen? Ik denk het niet. Zit u met vragen is 
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het waar of niet waar? Is het niet traditie, van overlevering, van generatie op 

generatie doorgegeven? Of is religie toch een restant van onderwerping en 

oplegging!

Symboliek is er ook altijd geweest vanaf de eerste mensheid, als een 

belangrijke ‘voorstelling’. Of het nu de kosmos is of een goddelijke kracht 

door hemellichamen of door god-godinnen. Het is voorstelling en verbeeld de 

kracht, een ‘bewijs’ te vertonen in hun menselijke cultuur in te passen, het is 

de schepper. Ook dit overlevert als traditie en cultus. Zo kennen we vooral in 

de symboliek ‘de grote moeder’, ook wel de aarde, de stammoeder. Het is een 

symbool van alle culturen. Er zijn symbolen aan haar verbonden in woorden, 

kleuren, dieren en beelden. Zoals deugdzaamheid, liefde, zinnelijkheid. 

Mutaties hiervan komen vanzelf in de verschillende culturen en in de religies 

of rituelen. De moeder of vrouw krijgt een beschermtaak en voorspraaktaak 

erbij naast het opperwezen, lees ook: de vertegenwoordiger, de kerkleider, 

in aards bestuur en beleid. Immers men moet de vrouw ook betrekken in de 

maatschappij. Hoewel dat niet altijd even vlot gaat. En dat is nog steeds te zien, 

de vrouw is nog altijd geen gelijke van de man in maatschappelijk oogpunt. 

Ook dat zal moeten veranderen.

De verleden culturen. En de relatie met de politiek? 

Hoe kan dat nu samengaan? Jazeker. Want de grondslag van elk van ons is 

geworteld in de ‘afstamming’ van oord en plaats van leven. Cultuur is de 

structuur van levenswijze, iedere mens. Wij zijn zogeheten Westers 

grootgebracht en krijgen het stempeltje te zijn met een naam, postuur, man of 

vrouw, buurt te wonen en een maatschappelijke status verbonden met ouders 

en familie. En de Westerse cultuur bestaat uit zeden, tradities, erfdelen, en 

maatschappijregels. Zo krijgt u al bij uw geboorte een geloof mee. Betekent dat 

iets voor uw latere persoonsvorming? Is het iets wat u ‘zomaar’ aanneemt en 

heeft u er in uw latere leven geen moeite mee dit geloof te verwoorden en er 

gelukkig mee te zijn? Behoort het tot de cultuur van uw thuisland, Nederland? 

Of beschouwt u het als een geloofsovertuiging die overal ter wereld inpast? 
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Ik ben van menig dat die vrijheid moet kunnen. Al is dit niet overal in de 

wereld te zien. 

En het politieke ‘geloof’ dat bij u binnendringt is ook in vrijheid te wensen als 

een ideaal. Dat is weer met het eerdere geschreven middelpunt van uzelf 

verbonden in opinies, wensen, opvattingen, daad, gedrag en geluk. Dat gaat 

weer rond in de levenscirkel van begin tot dood. U bent een individu, voor de 

politiek een pion, voor ‘volgeling’. Is er nog iets ‘eigen’ aan u?

Nu gaat zo’n opvoeding en belering geleidelijk en verweven met een mixage 

van opvoeding, educatie, talenten en skill. 

De maatschappij met zijn politieke grillen bestaat al en u moet in de 

maatschappij intreden. Het volgproces is wel zo langzaam dat het als het ware 

herkenning is als ‘ik weet niet beter’. Om dit te doorbreken of dit intrede-

proces streng te passeren is een ontwikkeling nodig, om te zijn een persoon-

lijke interne kennis en jezelf te doorgronden: ‘wie ben ik?’ Het wordt een 

mixage van wetenschap, aanleren, aannames van stellingen en ideeën om de 

eigen persoonlijkheid te vormen. Veranderende leefgewoontes, veranderde

maatschappijregels en media van horen en zien. Het kennis nemen en 

vergaren van andere wereldculturen, zelfs de gebondenheid van stad en 

streek, spraak etc. bepalen uw persoonlijkheid. En uw innerlijk groeit daarin 

mee, of bent u nog steeds niet veranderd sinds uw geboorte? Is de overtuiging 

al vanaf jongere jaren nog steeds dezelfde? Of staat u open voor elke 

overtuiging? U zegt ja overtuigt van vrijheid. Van wat? In uw handelen, 

bestaansrecht, rechten maatschappij gebonden, woon en werk, religie, woord 

en menigsuiting. 

Volgbaar of niet volgbaar? Democratische openheid te respecteren en 

ondernemend uw hart te volgen. Kijk dat is eigen overtuiging te hebben. 

Maar u krijgt nog veel twijfel en invloeden te verwerken. En dan moet u 

besluiten nemen. En daarbij wat is de standaardnorm? Is die er wel?
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Navertellen. Het verspreid zich gemakkelijk keer op keer.
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Waarheid of onwaarheid 

Aanname of afkeer van dingen kan u tegenkomen. In horen en zien, woord en 

beeld. Iets wat u onmogelijk uit de weg kan gaan. U gaat het direct lokaliseren, 

geeft het een plaatsje en gaat het rubriceren. Het past bij u in, of het wordt 

een totale afwijzing. Uw persoonlijkheid zelf vormt het ideale beeld tot een 

vereenzelviging met het externe. Zo komt het innerlijke en uiterlijke bijeen. 

Alles wat bij u aankomt wordt gespiegeld aan de bestaande maatschappij en 

vormt die naar u toe. Te verwachten als in te passen in uw ideale beeld. 

Maar dat is lang niet altijd zo. Het kan vreselijk tegen staan bij mensen die 

anders denken. Hun innerlijk beeld is dan ook ontregeld, niet tevreden met het 

waargenomen. Maar meestal niet tevreden over hunzelf. Streeft naar anders, 

naar hun wens te doen. Meestal is een oorzaak van storend gedrag, zieken, 

omstandigheden familiair, scholing, werkeloos, drugs en medicijnen een 

kenmerk. Als je goed in je vel zit lijkt de buitenwereld ook beter. Vandaar dat 

we waarheid kunnen beïnvloeden door te zeggen ‘ik geloof er in.’ Of was het 

toch onwaar of onduidelijk? Dubieus vind ik. Maar het komt zeker voor. 

Op politieke uitspraken is dan ook veel aanvullende voorlichting nodig. 

Maar al te vaak worden dingen aangepraat als te zijn ‘waar’ of ‘onwaar’. 

En de media doet daar flink aan mee. Wij mensen zijn van nature een 

‘mondig kruidje roer mij niet’ geworden. Verdraaien en praten er op los met 

doorvertellen. De media doet niets anders! Navertellen en dan een eigen opinie 

erachter aan. Meestal gekleurd en niet objectief. Want kort in berichtgeving 

van wel of geen feit is volgens hun toch zo saai. Maar u kan alleen maar 

luisteren naar media. Lokaliseer de berichtgeving en als het om politieke 

statements gaat helemaal. Is alles wel echt, eerlijk  en betrouwbaar? 

Plaatselijke lokale politiek is een luisterend oor. Uw inspraak en mening telt 

hier meer.

De Griekse filosofie met zijn ‘ideeën’ over de dingen van de wereld is in de 

oudheid een vorm van debat, discussie. En zelfs over wetenschap. Men ging de 

Muzen niet uit de weg die er toen heersten. Dichters, musici en filosofen koken 

en praten over verkregen heilige bronnen en wat voor de toekomst betekenis is 
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en behouden moest blijven. Ze verbonden de heiligdommen aan godinnen. 

Die dit tot een succes brengen volgens hun gedachtengoed. Dit is eigenlijk nog 

zo, een prestatie leveren met het succes ervan tot innerlijke vreugde te voelen. 

Een bekwaamheid te voelen op vakgebied dat vreugde oproept in onze ziel. 

Het kan in verwoording maar ook in materiële zin zijn, de overwinning 

te boeken met een goed resultaat. Als een politieke ordening in een 

maatschappij slaagt of vestigt er een ideologie ontstaan, die de verbetering 

staaft en het ‘heiligdom’ zoals in het oude Griekenland ‘kust’.

De transformaties tot principes die blijven staan. Principes handhaven ten 

koste van alles, of die toch maar wat te laten vieren? Dat is zeer gevoelig van 

onderwerp. Dat heeft alles te maken met alle voorgaande beschreven items. 

Dat is zo eigen gebonden aan de menselijke aard in de verworven 

levensstandaard. Het is houden van en zeer traditioneel van aard. Het heeft 

natuurlijk ook te maken met veranderingen of toekomstige plannen te 

veranderen. Die u kunnen raken als, ik ben het er mee eens, of ik ben het 

oneens. Ik hoor u al zeggen: ‘voor mij hoeven er geen veranderingen te komen, 

ik heb mijn principes, daar komt niemand aan!’ Maar als er democratische 

motieven in het spel zijn en bijvoorbeeld politieke, is uw principe wel eens 

nodig. Te willen weten wat u denkt, uw besluitvorming ten goede of ten 

kwade. Blijft u niet voor rede vatbaar? Vasthoudend aan ‘oude’ normen? 

Niet in voor ‘nieuwigheden?’ Het is haast onmogelijk in deze maatschappij. 

Maar ik stel er wel bij dat wat voor leiderschap er ook is, dat ook 

voorgespiegeld kan worden als juist of onjuist. 

U zal reageren met uw innerlijk stempel dat de ‘oude’ principes verdedigt en 

uw uiting zal zijn ‘ik heb gelijk.’ Het versterkt alleen maar uw wrok 

of tegenstand. Laat dat los. Relativeer! Weeg af de voor en tegens. 

Denk ook aan anderen.

Cultureel denkgoed is te koppelen aan overlevering 

Wat er wordt doorgegeven in data, woord en beeld. En natuurlijk wordt 

bewaard. Maar om te slagen met iets cultureels, daar is wel een toehoorder 
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voor nodig en daarbij het moet overleven. Het culturele is een niet weg te 

denken onderdeel van onze samenleving. Kunst en wetenschappen is er één 

van maar dan gesplitst in diverse takken. We kunnen opmerken dat cultureel 

erfgoed en ook het hedendaags culture in woord en beeld altijd als een 

werkelijke waarheid staat. Niets wordt er in veranderd en wordt een ‘tijdloos’ 

bewaar item. Cultuur kan dus haast als verworvenheid niet vergeten zijn, 

zo dus ook woordelijke beloftes die er mee samengaan. Het is de terugblik in 

het verleden, het staat beschreven en ook vast in onze herinneringen, naar 

gelang de beschouwer of lezer er kennis van heeft opgenomen. Maar het is 

voor ouderen of jongeren niet gelijk, want het verleden is voor elke mens 

anders, langer of korter, voorbij of nog nabij. 

Het brengt mij gelijk op het volgende punt, verwevenheid en de mix van de 

manier van leven en de beleving ervan. Het is een dagelijkse mix van 

impressies en expressies die wij elke dag doormaken. Opnieuw en opnieuw. 

Indrukken die bij ons brein binnnenkomen en verwerkt worden en in 

categorie worden opgeslagen. Dat volgt via uw ingebouwd voorkeursysteem. 

Te beginnen met positief of negatief. U bent er blij mee of totaal niet. 

Uw antwoord is wel of niet opeens nodig maar werkt wel door in uw 

onderbewustzijn. Uw ‘ik’ en ook de relatie met uw naasten ‘verwerkt’ het 

bericht, getoonde beeld. En er komt een ‘labeltje’ aan te hangen. U kunt het 

altijd nog terugroepen of gebruiken en uiten. Zo komt ook de politieke ‘post’ 

bij u aan, divers en een mixage met wetten en regels in die aard. Het stelt u 

voor keuzes en antwoorden.

Gebruiken, waarnemen en horen zijn de informatiebronnen om te 

controleren. De gewonnen informatie dient in evenwicht te zijn bij de 

verwerking in uw systeemvoorkeur. Zo kan het zijn dat de informatie u niet 

zint, u weert het af. Bijvoorbeeld afschuwelijke beelden via de media, 

banale of bizarre beelden. Maar het kan ook gebeuren in woorden die in 

schuttingtaal staan of verbanden hebben met geweld of racisme. 

Zelfs racistische vlagsymbolen en kleuren keurt u af. Uw gevoel in de ziel 

spreekt van goed of kwaad. We kennen allemaal de media die ons toekomt als 
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een eenrichtingsbericht, het nieuws, interviews, opinieprogramma’s op de tele-

visie en vooral de politieke vraagstukken. Om nog  maar niet te spreken over 

religieovertuiging en terreur. Er zijn gradaties in. Maar het is meestal maar 

‘aangepraat’, u heeft niet direct een weerwoord. Ja een weerwoord 

heeft u opgeslagen in het innerlijk van u. En u draagt het weer mee. 

Werkt in op uw gevoelens. Het kan u diep raken soms. 

Actie en reactie 

Nu is niets ons meer vreemd zal u zeggen en wat niet deugd moet worden 

verklaard, maar het eindeloos gedraai met een diversiteit van meningen te 

verkondigen, maakt u in de war. Wilt men u ergens bij laten horen?

Een politieke voorkeur opdringen als het over politieke zaken gaat? 

In veel gevallen is dat wel. Men ‘preekt’ voor eigen parochie is het gezegde. 

Daarbij al in eerdere alinea beschreven, is het waar of onwaar? Er zijn zelfs 

woorden die op de politieke uitzendingen op televisie dubieus klinken: ‘zal’ 

of ‘misschien’ of ‘de verwachting is’. 

Ook woorden van strekking: ‘mogelijk’ en ‘proberen’. Zo wordt de 

communicatie met u wel heel onduidelijk een ‘verdraaid’ verhaal van 

‘ongeveer’. U weet wel beter dan dit te aanhoren en heeft geen vertrouwen in 

het gebodene. Politiek is een vertrouwensafspraak tussen de aanbieder en de 

ontvanger. En dan zo dicht mogelijk bij u te communiceren. 

Als het kon één op één. Eerlijk en direct.
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Hoofdstuk 6
Politieke richtingen

Iets over de ‘ideeën’, de dingen van de wereld. Dat kan van alles 
zijn tot gedachten, wetten, regels en hervormingen. 
Maar ook kan het gaan over materiële dingen. Het is zo oud als 
de mensheid zelf in zijn denkvermogen. Er zijn altijd plannen en 
motieven geweest de samenleving te veranderen. Al in vroege 
bestaan van de Oude Grieken was een werelds contact via media 
verbonden met het schrift. Opgeschreven woorden die resulteren 
in planologie, kunstvormen, poëzie, culturele kunst, goden en 
godinnen en de tak van wetenschappen. 
Zo spreken de ideeën door in de staatskunde hun ‘politeia’, met 
filosofische levensbeschouwingen, maatschappelijke orde en de 
regels om tot een werkelijke uitvoering ervan te komen.
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Opschrijven,  noteren, vastleggen, ordenen en uitvoering.
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Waren de Grieken dan zo Staats of is het afgekeken uit andere culturen? 

Zeker en vast is dat gebeurd, niets nieuws. De Oost Aziatische culturen en ook 

de Romeinse Staat en de Egyptische oudheid hadden bestuurlijke ‘ideeën.’ 

Het verbreid met overlevering, in oude geschriften, mythen en sages. 

Er zijn verbindingen met religie, titanen, giganten, reuzen, goden en godinnen. 

Dit alles om een harmonische wereld te creëren. Met helden, liefde en 

zangers, dichters met goddelijke kracht. Men zag en meende als leiders dit 

over te brengen bij de mensen in hun wereldse omgeving. Het ‘idee’ van de 

wereldleiders is, dat hun dit brengen als een scheppingsdaad, als het ware 

door hun zelf bedacht, het menselijk bestaan te ordenen.

Dat ordenen gaat over in principes, die overigens ook in politiek land nog 

bestaan. Het verspreid over Europa door cultuurvolkeren met overlevering 

vooral van geschreven woord. Met de nodige mutaties van anders vertellen en 

overschrijven. En dan ook gemuteerd aan de toen ‘eigen gewenste’ 

regel-ordegeving. Zoals dat hun het beste uitkwam. Het is van alle tijden 

‘ik regeer’! Het is niet vreemd dat de Romeinen het Griekse bezetten, de goden 

en godinnen beruilen en andere namen bezigen daarvoor. Een mixage en 

overstijging is het gevolg. En dat gaat eeuwen verder ook gewoon door. 

En overstijgen kan het. Als het doorslaat wordt het dictatuur met nog meer 

te willen bezitten. Die leiders voeren oorlogen voor bezit, overwinnen en 

verliezen. En de burgerij heeft niets. Heeft geen woord te bieden, is 

onvolwaardig. Dat gaat eeuwen en eeuwen door, de burgerij heeft zelfs geen 

onderbewustzijn meer. Het denkpatroon is vlak geworden met alleen maar 

de dag te overleven en daarna de volgende dag. Generaties lang is het patroon 

hetzelfde. De landveroveraars door de eeuwen heen bepalen ‘regeer en heers.’ 

Het zal toch veranderen in het ‘stille politieke overheersen’, onafwendbaar. 

Het heeft te maken met de ‘inkijk’ op de innerlijkheid van ons mensen. 

De mensen zullen ontwaken. Er staan ‘tegenstanders’ op tegen het dan 

aanwezige bestuur. Op werelds en op lokaal bestuur. Wie zijn zij? Pioniers en 

machtsrivalen die ook het eigen ‘idee’ willen verbreiden. En de dader is? 
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De wereld kerkleider met religie die er al was en nooit verborgen is. Soms wel 

verborgen werd gehouden, maar spreek dan van macht verborgen houden. 

De religiekerk verbonden aan de ridderschappen en hoven en in de keizerlijke 

macht als naaste zien kansen de hoogste macht te grijpen. Het wekt ook het 

verlangen op hun ‘ideeën’, principes in te richten in geloofswetten en regels 

waaraan ieder zich te houden heeft. Zelfs materialistisch bezit kan veroverd 

worden. Gebieden en landsoorden die van God zijn. En alles uit ‘Gods wil’. 

Of kunnen we stellen hun eigen wil? En de normen en waarden worden 

geënt op hun eigen persoonlijk bestaan. Geheel voor eigenbelang, eigen luxe 

bestaan van leden en genootschappen. Ziedaar de eerste vorm van 

‘aanpraten’, te beginnen bij de wereldlijke macht te onderwerpen en de 

volgende is de burgerij.

De hoven en ridderschappen en ook de landsheren moeten meer en meer 

toezien dat de kerk verovert en ook de burgerij er bij betrekt. Hoven komen 

geïsoleerd te staan. Het vormt een splitsing van keizerlijk landsbestuur met 

het feodalisme van leenstelsel met zijn leengebieden en leenheren en het 

kerkelijk godsbestuur dat de leengebieden ook wil regeren. Met het bouwen 

van plaatselijke kerken en de macht te verkondigen. De hoven kunnen niet 

anders dan toezien. Maar zijn de burgers beter af? Het wordt voor de burgerij 

een andere oplegging, communicatie. Naast het al bestaande lands- en 

streekgezag. Nu is de denkwijze van gezag of geloof wel heel verschillend. 

De kerkelijke verkondiging, zowel rooms en gereformeerd is veel sterker en 

zet aan tot denkwijzen van de burger. Een ‘gedwongen’ aanname. 

Het is de eerste aanzet tot communicatie onderling van de burgerij. Want het 

geloof is hecht aan het dagelijks leven. Koppelt met handel en nering. 

Koppelt met het eigen ‘ik’. En de burger ontdekt iemand te zijn die de principes 

vertaald naar zijn persoonlijke status. Het feodalisme krimpt ineen, de hoven 

zijn tanende. De Franse revolutie brengt in een hevig strijdtoneel vrijheid in 

het feodalisme, men is geen slaaf meer van het vroege kapitalisme.

Maar nu de vrijheid lonkt en er geloofsvrijheid is voor iedereen, verlost van de 
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mondaine hovendictatuur is het toch niet alles om te juichen. Het grote 

keizerlijke imperium is dan wel vaarwel maar de splitsing brengt voort 

kleinere monarchieën in Frankrijk en Engeland (monopolies). Op hun beurt 

onderwerpen ze toch weer de zwakkere samenleving, versterken hun 

geweldsmonopolie en belastingmonopolie. Maar in onze streek 

De Lage Landen is iets omgekeerd van kracht, de vorsten hadden namelijk 

steden nodig met burgerij om het innen van belastingen. 

Maar de steden groeien zo snel en komen overal op in aantal met daarbij ook 

een groeiend machtig stadsbestuur. Met (huur)soldaten en al. De landsheren 

verliezen terrein in gezag als monopolie en de stadsgemeenschappen en ook 

de politiek en stromingen vormen zich. APV’s, modernisering van politieke 

‘ideeën’ volgt. Economisch werd het beter, projecten worden ook met burgerij 

en door burgerij verwezenlijkt. Het is niet alleen door en voor rijke 

aristocraten. Maar veel voorspoed economisch gaat naar een richting van de 

rijken. Weer een kloof tussen arm en rijk.

De politieke geschiedenis verandert aldoor

Door de eeuwen heen. Gelijk zo als haar burgers dat doen. Factoren als werk, 

economie, handelsgeest en de expansie van stad en land. Allemaal basis voor 

machtsgrijpen. Het komt in de Staatskunde, de politiek, tot een eenheidsstaat 

waarin iedereen beschouwd wordt als een gelijke. Dit wordt bereikt na het 

vertrek van de Fransen. Nederland krijgt zeven provincies die allen een 

verscheidenheid van inbreng tonen in zeggenschap. Opvallend is dat de 

geloofsovertuiging mee speelt. Al hadden de Fransen dat anders verteld. 

Provincie Brabant en Limburg zijn overwegend katholiek, de rest de andere 

vijf provincies is protestant. Brabant en Limburg worden beschouwd als een 

soort 2e rangs burgers te bezitten (wel iets van nu nog waar te nemen). 

De Eenheids Staat brengt allen ter tafel. En benoemd het de Nederlandse 

monarchie. Het ‘Koninkrijk der Nederlanden’ (1813). De Oranjes willen en 

krijgen Koninklijke status.



Hokjesgeest. Verzuiling! U wordt ingedeeld in klassen, een rubricering van waarde.
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Er volgt in de 19 e eeuw verder een politieke stroming van conservatief en iets 

van progressief naast de radicalen/liberalen, ook wel patriotten genoemd. 

Het is niet vreemd dit te bespeuren. Het is menseigen ‘ideeën’ te bezitten. 

Het beter te weten dan een ander, voor- of tegenstander te zijn van iets. 

Daarbij is vaak verweven en al de hele mensheid lang en blijft actueel, de 

onmogelijke verstandhouding van geloofsovertuiging. Het is vaak dat de 

Roomskatholieken als progressief te boek staan. Vooral de liberalen halen de 

macht tot een parlementair stelsel (1848). En tot een totstandkoming van een 

nieuwe grondwet door Thorbecke samengesteld. Het gaat sociaal economisch 

goed, de liberalen maken een positief ondernemersklimaat en verwerft een 

monopoliebestaan. Als het richting 1900 gaat treedt er een verzuiling op in 

politiek land. Men spreekt over drie of vier zuilen? Weer een hokjesgeest? 

Het maatschappijleven is weer van het ‘oude’ geworden: de geloofsovertuiging 

is het die door de mensheid heen aldoor verwarring maakt. 

1. De groepen zijn protestanten, orthodoxen en gereformeerden die de

 ‘eigen kring’ willen houden en links willen isoleren. 

 De elitevorming voorstaan.

2.  Daarnaast de groep katholieken, als contra op de vorige groep. 

 Ze moesten wel een contrazuil vormen om niet voor onder te doen.

 Maar kennen een tegenpool intern met een arm en rijk. 

3.  De socialisten. Willen eigenlijk geen eigen zuil, maar wel behoren bij

 een van de twee. De arbeiders vallen toch in bij de Roomskatholieken. 

4.  De liberalen. Hebben specifiek een eigen standpunt (idee). 

 Willen ook geen zuil genoemd worden zelfs. Hun visie en ‘idee’ wordt

 uitgedragen als dat zij zijn, voor het hele volk, ongeacht religie of 

 stand. (Volgens mij een utopie, een waandroom die niet past in de 

 werkelijke situatie). De conclusie is de tweedeling in politiek land. 

 Het brengt geen eenheid op die de ‘Eenheids Staat’ voor ogen had. 

Mondiale conflicten blijven dan ook niet uit en zullen leiden tot meerdere oor-

logen. Opvolgend zijn natuurlijk de bevrijdingen, de veranderingen zowel 
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maatschappelijk staatskundig als ook het wetenschappelijke en innovatieve. 

Ik heb hier opgeschreven wat er eigenlijk in onze ziel gebeurd met keuzes en 

samenleving. Alles bij elkaar is te zien als men terug gaat naar de eerste 

beschaving van de mens dat er niets is veranderd. Een mens bestaat uit 

een ontwikkelingsfase, keer op keer, een individu met gevoel, status en 

persoonlijkheid. Die communiceert met zijn naasten en eenheid zoekt in een 

maatschappij. Vormt die vroeger en nu nog steeds. Wij allen maken deel uit 

van een levenswijze, u bepaalt het aangepraat, opgelegd, in aanname,

gedwongen of in vrijheid.

Ten huidige dage in de politiek is er ook dominantie aanwezig. Al spreekt men 

van wettig gekozen democratie, het heeft een randje. Er zijn kernpunten in 

afspraken in een maatschappij die er voor zorgen dat een samenleving met 

mensen functioneert. Kenmerkend is dat het geheel moet overeenstemmen 

met aanbieden en acceptatie. En de omgang van mensen en hun handelen met 

elkaar. Ieder mens heeft daarbij een eigen karakter in zich, geaardheid, 

cultuur en gedrag. En dat geeft de onderlinge communicatie weer in aanname 

of verzet. We zijn natuurlijk allemaal anders, zowel uiterlijk als innerlijk. 

Wij staan allemaal anders in de levensfase, in vorming, scholing, beroepen-

keuzes. Zelfs is het van belang of je man of vrouw bent. Dit alles vormt onze 

maatschappij die wij samen delen in communicatie met elkaar. 

Dat behoeft weer orde en regels, wetten die gerespecteerd dienen te worden, 

zodat er geen excessen en buitensporige situaties ontstaan.

De tijd van de hoven, edelen en regenten met hun dictatuur ligt al ver achter 

ons. Hun bestuursvorm was eenrichtingsverkeer en de burger was 

onderworpen aan hun grillen. Daarbij een geloofsovertuiging die ook was 

aangepraat door de verschillende geestelijkheids instellingen en je wordt 

geleefd. Nu zijn er ook andere bestuursvormen gekomen, maar er is er nog 

nooit een geweest die ideaal blijkt te zijn. Kan ook haast nooit ideaal te worden 

omdat de mens van nature in zich heeft, in gemiddelde, opstandig te zijn, 

zichzelf te beschermen en voor eigen wil en vrijheid te kiezen. 

Dat is gewoon normaal gedrag.
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Dit heeft te maken met acceptatie van regelgeving die onontbeerlijk is in de 

populatie. En u begrijpt volkomen waar het hier over gaat. Let wel, er wordt 

u niets opgedrongen. Maar enige uitleg van een sturing in politieke betekenis 

is meegenomen. De politieke afspraak is op zichzelf een sturing, een proces 

dat in de vorige eeuw sterk begon. De volgende analyse is voor u in politieke 

achtergrond interessant. 

Het woord ‘politiek’ is in huidige tijd een beladen woord geworden. 

Er is eigenlijk geen goede vertaling te vinden voor dit woord in deze tijd. 

Het lijkt een besmet woord te zijn geworden. Dat heeft te maken met de 

verleden tijdperiodes in de vorige eeuw en de huidige tijd. 

U maakt namelijk koppelingen met uw innerlijke herinneringen van de 

verleden tijd in uw levensfase van toen en nu. De goede of de slechte 

ervaringen die u had en misschien nog heeft met de politieke situaties, koppelt 

u aan uw huidige status en mening in de politieke maatschappij van nu. 

Hierbij is altijd een communicatiefactor van belang. In uw leefomstandig-

heden van toen en vergelijking van nu.

En die leefomstandigheden hebben eigenschappen gebracht dat u beïnvloed-

baar bent. Zo, dat is weer een woord erbij, zelfs meer woorden: propaganda, 

reclame, voorlichting en verkoop/beloftes. Daar reageert u weer op als positief 

of negatief. Te gebruiken of niet gebruiken met een mening. Het kan achter-

docht opwekken. Wel of geen vertrouwen, de beloftes aannemen of afweren. 

Men pleegt inbreuk op uw persoonlijkheid. Wat willen ze toch van u? 

U kan toch goed voor uzelf zorgen? Ja, dat kan, maar niet iedereen kan dat. 

Die groep heeft een zetje nodig om te helpen richting te gaan. Door op uw 

rechten en plichten te wijzen. Ik breng er weer een woord bij: regelgeving!

Kijk, de maatschappij verandert steeds maar weer, elke dag. Het zijn wij zelf 

met zijn allen samen, die veranderen. U heeft verworvenheden, dat is van ons, 

van u, gewonnen en veroverd. Het is uw manier van leven voor man, vrouw, 

gezin en kinderen. Samen, dat is dan het woord van verbondenheid. 
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Zo zou het moeten zijn, maar daar schort het wel eens flink aan. 

Verder in de analyse zal ik hier op terug komen.

Politiek lijkt dus besmet in de samenleving. 

Hoe het  komt? Door miscommunicatie, negatieve beoordelingen van u en 

oneens te zijn met regelgeving, wetten en voorstellen. Daarbij de landelijke 

schandalen die door politici via media worden uitgelicht. Zo wordt het 

algemene burgeroordeel over politiek (landelijk) door media terecht of 

onterecht gecommuniceerd naar u toe. U vormt uw mening, meestal in een 

partijkeuze, en kiest? Let op: het wordt u aangepraat! Zouden we het woord 

politiek niet kunnen veranderen, vervangen? De oorsprong van het woord 

komt uit het Grieks: Politikè. Wat betekent staatskunde of overheidsbeleid. 

Of staatsbeheer.

Kan het gewoon worden: Borgerij! Het is tenslotte gewoon voor ons allen 

bedoeld. Het is een begrip te worden voor iedereen in de communicatie zoals 

wij allen als burgerij in de maatschappij staan. Onverkort: samen 

verantwoordelijkheid tonen, democratisch het vertrouwen aannemen van 

dingen en feiten, geen leugens en eerlijke werving.

We zien dat het opgelegde dictaat van voor 1800, door wereldleiders leidde 

tot revolutie en de burger zelfs zijn vrijheid veroverde. Iets wat we nog zien 

ten huidige dagen in de wereld. Daarbij is verweven en zelfs zeer ernstig, 

de keuze van godsdienst van de burgerij. In de 1800-1900 jaren volgt toch weer 

een opgelegd karakter in die maatschappij door groothandelaren, 

elite en werkverschaffing, die de burgerij omvormt tot een arbeidersmaat-

schappij. Ziedaar, het bracht wel ontwikkeling en een zekere vorm van 

leefbestaan voor de arbeidersklasse. Maar vooral de hogere klasse regeert. 

Totdat? De geschiedenis zich herhaalt, ditmaal op economische grondslag en 

er excessen zich voordoen op wereldeconomie. We belanden dan omstreeks de 

eeuwwisseling jaren 1800-1900. Er is een diepe kloof tussen arm en rijk. 

Voor de rijken een weldadige tijd die vooral door mannen wordt beheerst 
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en beheerd. Het is tegenwoordig ook nog zichtbaar. Economische crisis volgt. 

Zo komt WO1 in beeld als een wijze les en pas op de plaats.

Altijd leert de maatschappij van een nederlaag. Na de WO1 komt er het besef 

dat het anders moet. Er moet meer communicatie komen onder de bevolking 

en in de wereld. Die wereld wordt ontdekt, er is meer dan eigen land. 

De mensheid gaat meer reizen en er komen technische en innovatie artikelen. 

De wereldculturen en kunstwerken worden ontdekt. Men bereikt Amerika dat 

innovatief een voorsprong heeft op alle technologie. Is het bereikbaar? 

Ja, er waren immers al emigranten in 1800, die niet terugkeren naar hun 

geboorteland. Het zijn de pioniers in ‘vrijheid’ die Amerika opbouwen. Hier in 

Nederland staat de vrouw secundair in het maatschappijbeeld voor WO1. 

Ze is dan alleen maar nodig om mooi te zijn. Niets te doen en met vriendinnen 

uit te gaan in de hogere klassen. Met niks sociaals erbij. Zo ontstaat er 

natuurlijk een burgerverdeling in wie en wat je bent. Het vormt in de 

maatschappij andere beweegredenen in gedrag, wonen en werken. Zodanig 

zelfs dat de vrouw inziet zich toch te veranderen in mentaliteit. Er komt een 

soort participatie over de vrouwen heen als, zich wat meer laten gelden. 

Economisch gaat de wereld over de kop, het economisch verkeer spat uiteen 

en WO1 zal beginnen. De vrouwen zijn onmisbaar in de oorlogsindustrie en 

doen er nu wel toe.

Na deze oorlog is er verbroedering in de wereld en wordt het beter met de 

communicatie in de maatschappij. Maar de mensheid ruikt ook naar nieuwe 

kansen, over leidersschap, regels en wetten en een frisse opbouw van een 

nieuwe maatschappij. Het is een herstart met vele kansen. Nieuwe visies en 

impulsen. Zeker ook nu de vrouwenemancipatie doorzet en een groot beeld 

vormt in de samenleving. Ze bepaalt nu zelf haar leefinrichting. 

Wat betreft het modebeeld, make-up en werk. Leeft uitbundig naast de 

mannen, is mondiger en zelfstandig. Gaat zelfs studeren op de universiteit, 

wat voorheen nooit mocht. Verkrijgt in 1922 ook te mogen stemmen over 

politiek, kiesrecht voor vrouwen nu ook! Iedere burger is nu in eigen ‘vrijheid’ 
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een eigen individu. De jaren 1920> brengen dan ook veel promo’s in levens-

stijl, cultuur, theaters, bouwstijlen, mode en kleuren. Er volgen party’s en 

uitbundigheid. Het ontbrak hun aan niets. Er is een collectieve verbondenheid 

onder elkaar. Maar... het kan haast niet anders, het gaat weer leiden tot 

klasseverschillen! En hoe komt dat ook alweer? Door het aanpraten van... 

aanwakkeren van? De communicatie gebruiken door? De radio! Het is 1922 en 

de radio komt naar Europa. Hier in Nederland een fenomeen. Voor iedereen 
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De komst van de radio bracht communicatie voor ons maar ook de intrede van de verzuiling!
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beschikbaar. Men moest en zou het ding in huis hebben! En ook voor de 

lagere sociale arbeidersklasse die voor ‘de meneer’ op de grote fabriek werkt 

van de vroege ochtend 7 uur, tot de avond 6 uur of nog later. Deze radio 

bracht heel wat teweeg in die jaren 20. Wat dan? Een nog grotere kloof in 

de burgerklassen is het gevolg. Het is een communicatiemiddel in de 

maatschappij dat wordt toegevoegd aan de omgang van de mensen onder 

elkaar. Wat is namelijk het geval? 

De gevestigde klassen die er al waren, zien in de radio een middel hun 

propaganda voor wat hun voorstaat te verspreiden onder de luisteraars. 

Radioverenigingen worden opgericht en die bestaan nu nog steeds. 

Er wordt op het gebied van religie, overtuiging, landsbestuur en regelgeving, 

overheid en de invloed van drukpers, volop pressie en informatie aan de 

burger aangepraat. De diverse politieke en religieuze instellingen en partijen 

probeert de burger te winnen voor hun idealen en beeldvorming.

Het is het begin van de verzuiling van de burgerij. En het zal nooit meer 

stoppen. Althans, latere jaren wel eventjes. De zendtijden worden verdeeld, 

gedachtegoeden stromen elke huiskamer in. Omroepland begint en neemt ook 

een politieke kleur mee. Het lijkt een soort verbondenheid te zijn, politiek 

met kleur en de mediawereld ook met die kleur. Weg is het beeld dat 

samenwerking beloofde na de WO1. Nu het weer verdeeld is onder de mensen 

in de maatschappij keert het arm en rijk weer terug. Zo verloopt het in 

decennia ‘de roaring twenties’ gestaag in rijke luxe goederen en arme gezin-

nen. De arbeidersklasse heeft het moeilijk met de grote gezinnen. Men noemt 

ze de ‘onderkant van de samenleving’. Het gaat richting 1930>. De overheid en 

kerk geven charitatieve steun aan de grote gezinnen, men noemt dit de 

‘bedeling’ (bijstand). Het houdt in gedrags en opvoedingsnormen aan gezinnen 

op te leggen. Maar dan wel door kerkbezoek te bezigen en een nette 

huishouding te doen. Wilde men voor deze geldelijke steun in aanmerking 

komen dan moesten de kinderen ook naar de lagere school toe. 

Het schoolverzuim was enorm destijds, al was er wel een leerplichtwet, reeds 
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van 1901 van kracht. Nu was die school niet veel van betekenis voor gezinnen 

met veel kinderen. Het betekende voor het gezin meer kosten en geen arbeid 

die de kinderen konden opbrengen. En was een kind klaar op 12 jarige 

leeftijd met de lagere school, dan was ‘doorleren’ er zeker niet bij. Zo kreeg 

men steeds meer kloof tussen opgroeiende jeugd tussen geschoold en 

ongeschoold in het sociale verkeer. Dit was ook zichtbaar in woonsituaties van 

arbeiderswijken en overige straten.

Toch komen er ambachtsscholen en huishoudscholen om de jongeren aan 

te zetten voor een vakgerichte toekomst en een betere sociale omgang in de 

maatschappij. Met de invoering van de ‘Lager Onderwijswet’ in 1920 werd het 

‘standenonderwijs’ opgeheven. Want er waren daarvoor afzonderlijke scholen 

voor arm en rijk. Nu samengevoegd tot Gewoon Openbaar lager onderwijs. 

Daarnaast kwam er Algemeen Voortgezet onderwijs als ULO, MULO, HBS 

en Gymnasium. Het duurt jaren en jaren voor er enig effect zichtbaar is in de 

maatschappij. De sociale lagere klasse ziet in dat een vervolgopleiding meer 

kansen biedt tot slagen, tot verbetering in leefstijl.

De geschiedenis herhaalt zich toch steeds en weer een economische crisis 

maakt zich meester in Europa. Afzetgebieden in de industrie krijgen 

problemen. Een grote werkloosheid onder de bevolking treedt in. Er komt een 

recessie met lage lonen! Men was op de goede weg in maatschappelijke zin 

maar krijgt nu een enorme terugval. De banen zijn erg schaars geworden en 

het duurt maar jaren voort. Dan breekt WO2 uit met een ongekende grauwe 

wereldeconomie die duurt van 1939-1945. Telde WO1 tien miljoen slachtoffers, 

WO2 maar liefst 55 miljoen doden! Deze oorlog speelde niet alleen in Europa 

maar ook in Australië, Azië, Noord Afrika, Verenigde Staten en overige 

wereldzeeën. Agressors waren Duitsland, Italië en Japan.

De verenigde troepen die hier tegen samenwerkten waren de toenmalige 

Sovjetunie, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, China, Polen, Canada en 

Australië. En met de steun van de meeste bezette gebieden, landen.
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Was de economische crisis in aanloop van WO2 dan zo de aanleiding tot 

oorlog? Duitsland destijds, dacht zijn economisch belang te willen en kun-

nen te ‘overheersen’, mondiaal nog wel. Zo sterk zelfs van ‘eigendunk’, dat het 

Polen binnenviel op 1 september 1939. Zo schond Duitsland het bestaande 

‘niet aanvalsverdrag’. Daarop verklaarden het Verenigd Koninkrijk en 

Frankrijk aan Duitsland de oorlog. Als op 7 december 1941 Japan de 

Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor aanvalt, wordt ook de V.S. bij de oorlog 

betrokken. Vier dagen later verklaart Duitsland de oorlog ook aan de 

Verenigde Staten.

Zo is de mensheid weer geraakt tot in zijn diepste ziel. Al is er wel een 

generatieverschil waar te nemen tussen hen van WO1 en WO2. Een jongere 

generatie wordt getroffen door WO2. De jongere mensen worden geraakt in 

hun psyche, hun ziel, hun vorming van geaardheid. Daarbij hoort een opgroei 

in de maatschappij van toen. Of wat er nog van over is van die maatschappij. 

Daarbij ook politiek? Het is niet veel wat deze maatschappij voorstelt. 

Die jonge generatie groeit dan ook op in een grauwe wereld, zonder glimlach. 

Er is verzet tegen de agressor en ook in de burgerij waar te nemen in denk

vermogen. Toch is dit belangrijk voor ieder, het opkomen voor jezelf, 

je hachje te redden. Want de burgerstaat is er wel met regels, opgelegd door de 

bezetter, maar niet in overeenstemming met je levenslot.

Als de oorlog gelukkig voorbij is, wordt het herstel aangepakt. Iedereen is 

het er over eens, dit nooit meer. Zowel voor arm als rijk. Men reikt elkaar de 

hand weer. Er is werkgelegenheid volop en voldoende vraag naar geschoolde 

arbeidskrachten. In 1950 werd dan ook de 8-jarige leerplicht ingevoerd. 

Het LBO werd uitgebouwd. En meisjes tot 14 jaar kregen een arbeidsverbod. 

Maar er waren nog tal van groepen ongeschoold. Het ‘doorleren’ voor grote 

gezinnen komt nog niet van de grond. Immers de ouders van deze kinderen 

hebben in WO2 zelf ook geen kans gehad om door te leren. 

Die ouders vinden het dus maar niets, in hun onwetendheid, hun kinderen 

naar school te sturen. De bestuurlijke politieke overheid ziet dit ook in en 
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Wel of geen diploma? Doorleren? 

Ook anno 2015 is dat nog een vraag. 
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er komen Avond- Ambachtscholen. De economie herstelt. Cultuur en pers, 

kranten, media floreren. Het duurt na WO2 wel twintig jaar als ongeschoold en 

geschoold samenvallen tot een bedrijfsscholing. Zo is er weer werk, de lonen 

stijgen en woonomstandigheden verbeteren. Het sociale leven in nieuwe 

woonwijken is ontsproten. Zo is het behalen van een diploma in de jaren 60 

van de vorige eeuw, belangrijk geworden. Er is nog steeds een menings-

verschil tussen ouders en jongeren over ‘doorleren’ of ‘werken’. 

Of een combinatie daarvan. Door een overaanbod van ‘diploma halen’ is een 

waardedaling zichtbaar voor een diploma. De werkvloer biedt minder banen, 

dus gaan jongeren maar zo lang mogelijk op school zitten. Waarvoor? 

Is het ‘gewoon gaan werken’ zonder diploma beter? Het kan zo ook. Zo neemt 

de motivatie voor leren weer af.

Die ouders na WO2, zijn qua leeftijd net voor die oorlog getrouwd, krijgen 

kinderen tijdens de oorlog of net na de oorlog en hebben zelf geen scholing 

gehad. Maar krijgen nu een levensfase als volwassen gezin, die hun overstijgt. 

Men kent economisch optimisme. Hoever staat hun persoonstatus? 

Men vraagt zichzelf af, wie ben ik en wie zijn zij? Het is de arbeidersklasse in 

algemeenheid. WO2 bracht hun de vrijheid in persoonlijkheid. Maar ook 

landelijk en lokaal bestuur met politieke gronden slaan hun vleugels uit. 

Met beloftes en richtingen worden burgers bestookt. Om maar niet te spreken 

van de geestelijkheid. Die willen vooral meer zieltjes winnen. De naoorlogse 

‘groei’ naar betere tijden werd door alles en iedereen benut, wel te verstaan 

als nut voor eigen baten.

Als we terugzien naar de jaren 1920> toen de verzuiling tot burgerklassen 

zich voltrok, is te zien dat na WO2 die verzuiling zich eerst terugtrok om er 

gezamenlijk weer bovenop te komen, de geschiedenis zich weer herhaalt.

De betere handelsgeest, de ondernemer, diverse instellingen en kerk, de Staat, 

ze krijgen hun dominantie weer terug. Communicatie gaat welhaast één 

richting op, naar de burgerij, die moet namelijk vooral luisteren! Geen nood, 
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orde is nodig, dat is nu eenmaal zo in massa. Maar een nieuw fenomeen 

treedt in, de televisie! En zo begint het weer opnieuw, net als in de jaren 1920> 

toen met de radio, een offensief was in medialand. Omroepland alsook de 

bestuurlijke organen zien in de televisiekomst hierin ongekende 

mogelijkheden, HUN visies en standpunten naar de burger te communiceren! 

Let wel: aan te praten én te aanschouwen! 

Er is echter een maar aan. Het is en blijft eenrichtingsverkeer.

U kan maar weinig iets terugzeggen of uw hart laten spreken. En de TV’s 

komen er met massa’s tegelijk. U valt vanzelf weer in het verzuilingshokje. 

Weg is weer de eensgezindheid bij de burgerij. Het is weer voornamelijk de 

arbeidersklasse, oorlogsouder, die zich weer in ‘vrijheid’ voelt ontnomen. 

Hun kinderen, inmiddels rond de twintig, trekken zich er weinig van aan. 

Zij gaan hun verworven ‘opgroeivrijheid’ beleven in een ‘eigen leven’. 

Hebben dan ook geen kijk op de verschrikkingen van WO2 en de belevenissen 

van hun ouders. Staan zelfs haaks op de opvattingen van hun ouders. Ze leven 

natuurlijk in een nieuwe voortvarende samenleving met nieuwe vindingen en 

ontwikkelingen op technologie. Maar de TV bracht ook een verruiming met 

een kijk op de mondiale wereld. Met nieuwe opvattingen in opinies, 

wereldculturen en educatie.

Is dit wel gezond? Brengt dit geen gevaar? 

Zo redeneren de ouders van toen. Seks en bloot is voor de jongeren geen taboe 

meer, zoals hun ouders dat kennen. Het is ‘in’ en betekent een verruiming van 

ziel en geloof. Kortom het woord is: moraal!

Of modern en politiek? Is totaal niet aan de orde bij hun. Politiek interesseert 

ze geen bal! Het is werken voor geld, uitgeven van geld en ergens bij horen. 

Naast de verzuiling die vooral ouderen nog voelen, is er voor jongens en 

meisjes meer groepsvorming. Verzuiling is voor deze groep maar een 

neveneffect. Vooral ergens bij te horen en niet zo zeer de klassenstrijd heeft de 

overhand. Zo zijn er groepsnamen in omloop die staan voor kleding, gedrag, 

uiterlijk, modetrends, kleuren. Kortom je doen en laten! De moraal van 

twintigers is in de jaren 1960>, doe waar je zin in hebt.
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De klasseverschillen worden kleiner omdat de jongeren zelf groeperen door 

elkaar heen. Kletsen over van alles en nog wat en tonen een verzet tegen de 

sociale samenleving. Deze samenleving groeit door naar een consumptiemaat-

schappij. Met de nadruk op luxe! En daarbij een motto: ‘vroeger is dood’.

De bestuurlijke politieke overheid gaat mee in het jongerengedrag door het 

creëren van een goede communicatie tussen de twee generaties, in de 

burgerklassen en ook in de mensenrassen. Zo wordt er gestimuleerd deel te 

nemen aan verenigingsleven, sportbeoefening, muziekverenigingen en toneel. 

De antwoorden en deelnames volgen massaal, als het zo voort gaat bijna een 

massasysteem. Het is een tijd van ‘vooruit’, het verwachten slaat toe. Men weet 

niet precies de goede antwoorden te vinden. Op sociaal, cultureel en politieke 

gebieden is er terrein, maar wat zijn de perspectieven naar de toekomst?

En dan komt het woord ‘rechts’ of ‘links’ op. Zelfs wordt er genoemd 

‘progressief’ of ‘reactionair’. Politieke richtingen, maar waar is het evenwicht? 

Kan het economisch verbonden zijn met elkaar? Het wordt een ontdekking 

voor de burger. De politiek is een betekenis van orde en regelgeving, in het 

houden van en te behouden ten behoeve van de sociale maatschappij en 

samenleving van de burgerij. Daarbij is de werkvloer van arbeid de basis van 

de economie. Vakbonden gaan zich aftekenen om de arbeider te verwoorden, 

zijn frustraties weg te nemen uit de fabrieken of tenminste de helpende hand 

te bieden. Er ontstaat weer een nieuw woord: ‘arbeidersklimaat’.

En die opkomende 1960-1970 maatschappij gaat helemaal los. Ontwaakt. 

Gaat dat niet te snel? Hoe dat te beteugelen? Dat wordt door de landelijke als 

ook door de lokale overheden best als moeilijk ervaren. Want die maatschappij 

van toen krijgt veel meer communicatie binnen nu de televisie voor iedereen 

bereikbaar en betaalbaar is geworden. De maatschappij bestaat zoals het 

vroeger ook al was voornamelijk uit vier groepen: de protestanten, 

de liberalen, de katholieken en de socialisten. Eerder in de vorige eeuw was 

de voorkeur van de mensen al gevormd in geloof en politiek als één te 

beschouwen. Men sloot toen alle anders denkenden buiten hun groep. 

En gaven zo de benamingen van de groepen.



De televisie in de 1960> jaren die mondiaal nieuws binnenbracht in de 

huiskamer maakt de kijker sterker naar een drang naar meer vrijheid en dat 

losmakend van religieuze of politieke achtergronden. Zo ontstaat een 

tweestrijd in de mens. Enerzijds de drang naar losse onafhankelijkheid, ander-

zijds de traditie toch te behouden om ergens bij te horen, passend bij de over-

tuiging van jezelf. De televisieomroepen die toen ontstonden werken vanuit 

hun radioverleden en drukken hun eigen ‘stempel’, die er al was, in hun 

programma’s. Die verzuiling en gekleurdheid geven deze zendverenigingen 

niet op. Het is een eenzijdige harde confrontatie voor de kijker. Deze kijker 

wordt bestookt met allerlei propaganda vooral naar hun programma’s te 

kijken. Wat te kiezen als kijker? Zo wordt je onbewust in een gekleurd hokje 

geduwd. De mens kiest zo zelf zijn maatschappelijke status. Is dat wel goed?

Zo zag de KRO, opgericht in 1925, dat deze TV kastjes de mogelijkheid bieden 

om de katholieken hun religievisie op levens- en wereldbeschouwingen, 

te laten overkomen. De KRO programma’s werden hierop gebasseerd. 

En een kijkersfamilie die protestant-christelijk was keek naar de NCRV, reeds 

opgericht in de radiotijd van 1924 en al TV uitzond in 1951. De AVRO van 1928 

was er voor de grote groep mensen die niet streng protestant of katholiek 

waren. Zo ging elke zuil ervoor hun eigen ‘zieltjes’ te winnen. En niet te 

vergeten dat er de koppelingen waren van deze groepen met politieke 

partijkeuzes. De invloeden op de burgerklassen waren merkbaar in de maat-

schappij. Diverse kranten deden mee in de verzuiling en in de kleuren van 

religie en politieke opinies. Het lezerspubliek had hun eigen krant. 

Liberalen lezen het NRC, Het Algemeen Handelsblad en stemmen dan ook 

VVD. Hun kinderen gingen naar de openbare school. Geheel anders was de 

arbeider die in de fabriek werkzaam was. Die kijkt en luistert naar de VARA, 

opgericht in 1925. Dit is een ‘rode’ omroep die het socialistische ideaal wilde 

verspreiden. Deze VARA bracht hoorspelen, amusement en populaire muziek. 

De arbeiders zijn PvdA leden en lezen massaal Het Vrije Volk. Bekende 

PvdA er is Premier Drees die de positie van de arbeider verstevigde en de 

AOW-uitkering invoerde voor de 65-plussers. Het gaat zo slecht nog niet in de 
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middenjaren van de vorige eeuw. De jeugd groeit op in ‘luxe’. De jeugd heeft 

het eigen ik ontdekt en komt er op den duur achter dat ook het ‘samen’ met 

anderen ook goed werkt in de samenleving. Dat heeft weer met jongens en 

meisjes een gevolg tot clusters met soortnamen als te zijn: nozems, yuppies, 

soulkikkers, skaters, gabbers, alto’s, gothic, teenager en twen, Er is volop 

commercie om die groepen te bedienen in mode, cultuur, muziek, films en 

kunst. Noemen we het welvaart? Of een schijnwelvaart? Een maatschappij die 

zich haast onzichtbaar voort zet en vormt de mensen in een levensstijl. 

De consumptiewaarde neemt toe, zodanig dat de verhouding wordt gemeten 

als te zijn, koopkracht en kooplust! De sociale economie vaart wel in deze 

jaren, allerlei nieuw huisraad wordt aangekocht. Is het luxe?

Politiek gezien groeit dit ook mee. Politieke partijen benutten de media gretig. 

Men ziet dat de burger zijn ‘eigen vrijheid’ verovert en wil behouden. 

Politiek land gaat dan ook wat vlakker om met zijn ideologieën. Niet te 

opdringerig aansturen, maar meer de keuze laten bij de burger, hoe hij moet 

handelen. Helpt dit echt? Ja en nee. De burger geeft zijn verworven ‘vrijheid’ 

niet zomaar op om weer onderworpen te worden. Wil zelf opkomen voor zijn 

bestaan, kan zelf kiezen waar bij te horen op politiek terrein. Natuurlijk is daar 

zijn leefomgeving bij betrokken in zijn keuze, zoals werk en woon-

situatie. Het heeft te maken met zijn kinderen, scholing van hun, hemzelf en 

zijn geaardheid. Vakbonden helpen de arbeiders mondiger te zijn en moedigen 

hun aan hun antwoorden te versterken. Deze vakbonden krijgen leiders die 

vakbekwaam hun reputatie doen gelden. Maar ook de werkgevers hebben een 

succesvolle samenleving om velen werk te verschaffen. Ook deze werkgevers 

staan vooraan in de maatschappij van stad en dorp. Samen op goede voet, 

werkgever en vakbond dragen ze bij een steentje aan de ontwikkelingen ten 

goede van de burgerij. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de topmensen van 

werkgevers en vakbonden zich inwinnen in de politieke arena en toetreden 

tot partijen of zelfs een eigen partij starten. En met een succesvol gehoor bij 

de landelijke of plaatselijke bevolking. De burger denkt, immers wat beter kan 

schaadt niet! De mens heeft van eigen karakter toch een innerlijk ingebakken 
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een socialistische inslag als een ‘samengevoel’. Om de leefomstandigheden 

te verbeteren. Maar wel met een nuance van anders gezinden, anders 

denkenden: jullie ook, maar ik eerst! 

De politieke verhoudingen in de partijen zetten flink door in de opeenvolgende 

jaren naar 70. Factoren zijn de veranderingen in de maatschappij: 

consumptiedrang, kooplust en de communicatie. En dat fenomeen 

communicatie is nou net het middel tot promotie, in media en met een 

mogelijk wederhoor. U bent over te halen, mee te doen, te verleiden. Of dat nu 

om materieel goed is of om gedachtegoed, dat is hetzelfde. Het promoten van 

nieuwe of zelfs oude dingen kan in presentaties, in welke vorm dan ook. 

In kleuren, mode en trends. Zelfs met woorden, nieuwe woorden en gedrag. 

Wij in het vakgbied noemen dat ‘aanpraten’. Alles wat u doet of laat, wordt u 

aangepraat! Daar bent u zelf bij zal u zeggen, mij praten ze niks aan!? 

Dat dacht u maar, het is de massa, volume die u over de streep trekt. 

U blijft niet achter met de informatie die u overstroomt. En doet u toch niet 

mee? U wordt dan als een zonderling afgeschilderd. 

De maatschappij bestaat uit een gemiddelde, een percentage. In leefgewoontes, 

veranderingen in het onderwijs, koopgedrag, verbale woorden, normen en 

plichten. Het fluctueert zodanig dat opinies en standvastelijke principes elkaar 

in de haren zitten. Die tot conclusies leiden en een nieuw standpunt opleveren. 

Ziedaar, de nieuwe norm staat er al weer. Zo ziet u maar, wij als vakadviseurs, 

reclameontwerpers volgen de trends, bepalen ook zelf de richtingen, praten op 

u in, doen zelfs u dwingen tot beslissingen!

U blijft bij het oude!? 

Onmogelijk is dat. Factoren in ons dagelijks bestaan zijn deels opgelegd in 

regels, wetten en zaken die u wel MOET opvolgen. Daarbij de natuurlijke 

omgang met lichaam en geest, verbonden met het dagritme etc. doen u 

inrichten als een leefpatroon. Eigen aan uw karakter. Voor een goede gezond-

heid geestelijk alswel lichamelijk is een communicatie met de medemensen 

belangrijk. Blijf dan ook niet vastzitten in een hokje maar bezoek uw 
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medemens en het bestuurlijk orgaan in de samenleving. Groei en ga mee in de 

tijd. Zo zegt men het in de volksmond. En zeker voor jongeren in deze tijd is 

het belangrijk niet in slaap te vallen, maar jezelf te tonen in expansie, gericht 

op toekomstvisie.

Maar communicatie heeft ook een tegenpool. En dat is, wat is nu de juiste 

norm-regel van objectiviteit? Men hoeft het niet altijd eens te zijn met 

opvattingen, pleidooien, uitspraken, beloftes of meningen. Communicatie in 

wat voor vorm dan ook gebracht kan ook misleidend zijn. 

Kan een voorlichtingsfolder of presentatie van casus of persoon, eerlijk zijn?

Is de gebrachte media bevooroordeeld? 

Is die media gekleurd door eigen politieke keuze of interesse? Het kan ook 

verstoord zijn door werkomstandigheden. Bijna niemand kan of is neutraal in 

standpunt of uitspraak. Ik zelf ook niet want ik heb ook een voorkeur. 

Maar op vakgebied kan ik ook 100% kiezen neutraal te zijn. Ons brein heeft 

namelijk ons eigen voorkeursysteem ingebouwd. En vaktechnisch is dit in of 

uit te schakelen.

Het is goed wat persoonlijke accenten in de communicatie in de burgermaat-

schappij te belichten. Daarbij staat u als burger voorop. Ik zou zeggen, blijf 

uzelf nu, ook voor jong of oud maar blijf betrokken wat er leeft op politiek 

terrein. Of althans, volg het. Anders gezegd: blijf betrokken bij de ‘Borgerij’. 

Een nieuw ‘bedacht’ woord voor de huidige besmette politiek. Maar al te vaak 

ziet men dat mensen afhaken en helemaal geen vertrouwen meer hebben 

in de politieke wereld. Hoe het komt? Men kan zich niet vinden in beloftes, 

uitspraken van politici. Teveel regeldruk, plichten en wetgeving. Kortom u kent 

dit wel allemaal. U bent ontevreden, vooral op landelijk politiek niveau. Lokale 

politiek is totaal anders, staat dichter bij u en is op enkele incidenten na, wel 

bij u toegankelijk. Maar uw gevoel over de politiek totaal, zit u niet lekker. 

U toont ook dan geen zelfinitiatief, ik stel het hard maar het is wel zo, het is uw 

mentaliteit van ‘laat maar gaan, geen interesse, ze belazeren mij toch wel’, 
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De politieke dood zal volgen. Het is een kwestie van wanneer.
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dat is niet juist. Op deze manier komt u nooit tot een tevredenheid. 

Kan zelfs leiden tot een ontevredenheid over totaal andere dingen. Klagers ten 

top. U antwoord tot mij: je ziet toch dat het beleid de laatste tijd faliekant 

mis gaat? Wat gaat het worden met het Europees systeem? Laat staan de 

regeringspartijen en hun ministers?

Het is de maatschappij die dit verandert, dat zijn wij allen. U en ik. 

De maatschappij en zijn economie zijn wij mensen met gedachtegoed, 

handelen, overleggen en doen. Het is een besturingssysteem dat moet worden 

geprogrammeerd om door u als gebruiker te worden uitgevoerd. Maar er zijn 

nu verschillende besturingssystemen in omloop wat het moeilijk maakt om tot 

een gemiddeld gebruik te komen. Daarom overweeg uw besluit: wat suites bij 

u, wat past er bij u? Luister mee en als het kan geeft u wederhoor. 

Communiceer met die lokale samenleving. U krijgt direct antwoord.

Landelijke politieke partijen gaan grof in de fout omdat zij maar algemeen 

communiceren, te ver weg van u. Ze zijn niet bijzonder slim bezig als ik in 

mijn vakgebied een beoordeling daarover vel. Hebben hun dan geen goede 

adviseurs in dienst, zoals in mijn vakrichting? Zeker en vast wel, de 

spindoctors, al geloof ik er weinig van of ze kundig zijn. Die er wel zijn, zijn 

niet neutraal genoeg. Ze hebben een soort bedrijfsblindheid over zich, gaat 

alleen maar eenrichting op, een eigenvisie. Staan te dicht bij hun partij, niet bij 

u als burger. Kunnen ook zomaar niet visies veranderen vanuit hun ‘verleden-

regels’, dit niet zomaar verbergen of te veranderen. Want immers u reageert 

furieus op hun veranderingen! En ze luisteren toch niet naar u. Verschillende 

partijen willen wel veranderen maar KUNNEN, DURVEN dit niet! 

Het is vloeken in eigen kerk! Wat willen ze dan wel veranderen? Een totaal 

politiek land naar Europa? Waar is dan hun zeggenschap gebleven als partij, 

hun invloed op de samenleving? Het wordt hun dood! 

Een samenleving die een andere systeemvoorkeur gaat krijgen? Ze zijn 

onzeker over de toekomst, weten de eigen koers niet meer en dus klampen 
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maar vast wat er nog rest van hun gedachtegoed. Wij eerst denken ze, om te 

overleven, de rest zien we wel. Burgers staan op het tweede plan. En zo wordt 

u door media voorgespiegeld iets te hebben wat er niet is. Vandaar dat u boos 

en ongeïnteresseerd bent. Ga daarom voor lokaal, dichterbij. Deze lokale 

partijen hebben wel de kracht door te zetten in de leefgemeenschap om u 

heen. Prima, samenwerken met andere partijen in de gemeente en zelfs samen 

met enkele andere gemeentes in de regio. Geen betuttelingen van landelijke 

overheden. Kwaliteiten leveren zo dichtbij mogelijk. Dat wordt waargemaakt, 

gevolgd en beoordeeld.

Dat schort er aan landelijke partijen, die hun visies uitdragen naar afdelingen, 

die niet kunnen aanpassen, te groot, te langzaam, delegeren met maar de helft 

die aankomt. Daarbij de Europese bemoeienissen die hun aangaan met nog 

groter beleid dat niet is te overzien. Spreiding, terugkoppelingen, papierwerk 

en veel financieel geschuif. Daar gaan de landelijke partijnamen last van 

krijgen. Om nog maar te zwijgen over de communicatie die er Europees moet 

komen!

Dat wordt een verhouding, een strijd met u. Zoals ik al eerder zei kunnen 

ontwerpers trend maken en zetten naar hun hand. U aanpraten zoals ik eerder 

zei. Tot verleiding, tot handelen en doen. Men is op het ogenblik ten huidige 

dage niets anders aan het doen, u bestoken met beloftes, waarheden en halve 

waarheden. Maar iets aanpraten is ook iets aannemen. En dat is een proces 

dat er in gehamerd moet worden. Maar het moet wel gevoel bieden, uw positie 

verbeteren, want dat ligt opgesloten in het menselijk bestaan. En dat zal de 

landelijke partijen nooit lukken! Die stap is te groot voor hun zolang hun 

nog het eigenbelang en naam voorop stellen. Die eigen namen en eigen 

partijprogramma’s kunnen nooit een Europees verenigd belang dekken. 

Men zal moeten inleveren, wat betekent geen EIGEN gezicht meer! 

En hun naam veranderen of inleveren ten dienste van... dat nooit natuurlijk.

Zo is de burgerij, samengebundeld de machtigste persoon ooit. Machtiger 
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dan welk leiderschap ook! De factoren zijn: geluk in levensfase, gezondheid, 

financiële middelen, werken, wonen, handelsverkeer, productie, technologie, 

onderwijs, cultuur, dieren en milieu. Daarbij is het woord burgerparticipatie 

onlangs ingevoerd. Niets nieuws eraan, het bestond al decennia geleden. 

Dus de burger, zoals men voorstelt, gaat daadwerkelijk meedenken en 

uitvoeren van beleid? Op papier een werkelijk goed idee, maar kan dat een 

succes worden? Participeren heeft verbanden met ons dagelijks leven, het 

betekent ergens op in haken, meedoen met projecten in de samenleving. 

Goed, maar moet wel inpassen in uw dagelijks bestaan. We zien vaak dat er 

nog teveel een ‘stand-by’ mode heerst in gezinnen. De automatische piloot van 

elke dag is standaard in uw bestaan. De orde van de dag zal ik maar zeggen. 

U wordt geleefd! Er worden u veel dingen opgelegd. Hoe de dag door te komen 

en morgen weer. Het medium TV dringt elke dag in huis binnen. Met divers 

wereldnieuws, maar meestal met het verschikkelijke, het gaat uw systeem 

binnen. Uw voorkeursysteem raakt in de war. Immers de media van tegen-

woordig met discussieprogramma’s van voor of tegenonderwerpen, opinies en 

meer. Het dringt u op. Uw innerlijk neemt aan of toch niet. Is dat goed voor u? 

En u kan niets terug zeggen. Hoezo participatie? Wanneer heeft u voor het 

laast gelachen voor de TV? Het TV mediacircus stort zich op mondiaal geweld, 

teveel, teveel. Allemaal negatief in uw voorkeursysteem.

U vlucht uw eigen huis uit! Op zoek naar iets anders, cultuur, sport, vereniging 

of u slaat aan het lezen en hobby. Goed! Geef alles een plaats in uw innerlijk 

en deel het met anderen. U zegt nu steevast tegen mij: ‘wat een diepgaand 

geschrijf en push berichten.’ Ja, zeg ik op mijn beurt weer, ik stel het wat cru, 

het is een prikje om alert te blijven. Het bepaalt in de samenleving uw plezier 

van live.

- politieke kenmerken: vriendelijkheid, behulpzaamheid, vertrouwen, eerlijkheid, 

betrouwbaarheid, verdraagzaamheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en 

betrokkenheid. Dat is nogal wat niet? Maar het zijn van oorsprong ingebouwde waarden 

die bij ons als mens zijn ingebouwd. Tot een wederhoor en verantwoordelijkheid af te willen 

leggen en daadwerkelijk in handelen. -



124       | De start van de economische wereldmotor. Vraag en aanbod, productie en leveren.
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Dan nog even over de systeemvoorkeuren van de jongeren in de toekomst. 

Als je jongere bent is het nog niet helemaal geprogrammeerd. Hun breinen 

krijgen nog zoveel indrukken te verwerken in impressie en expressies dat er 

een grote impact is te verwachten naar hun toekomstige levensfase. 

De jongeren staan ook midden in onze maatschappij. Die maatschappij 

veranderd zich steeds weer. En wie veranderd dit beeld? Wij zelf! 

Onder invloed van intern en extern gedrag. Reactie op reactie. 

Het gebeurt overal om ons heen, in onderwijs, beroepen, woonwijken, 

integratie, woorden, gedrag, regels en wetten. En dat steeds weer door een 

aanname of tegenstem van het ondervonden onderwerp.

En het wordt steeds anders door beperken van ‘vrijheden’ van je. Jongeren 

moeten haast ‘meelopen’ met de andere personen die vormen. Geef hun de 

eigen waarden terug, maar wel met motivatie. Zoiets als in de jaren 1960 

toen de jongeren hun ‘eigen generatie’ vormden. Met expansie te willen en te 

veroveren. Er zijn talenten genoeg in Nederland om UV te halen. Maar krijgen 

geen kansen, ook op de UV te komen. 

Te gek voor woorden. De geschiedenis moet zich gaan herhalen zoals in de 

60> jaren, leren, doorleren of werken in de ‘gewone’ vakgebieden. Het is 

willen tot ‘fysiek’ werk te gaan doen. De economische groei is te bevorderen 

door werk. De motor in de samenleving. De landelijke overheid roept weer een 

nieuw woord erbij: ‘banen scheppen’. Het is haast een toverwoord geworden. 

Men kan dit wel uitspreken maar daadwerkelijk uitvoeren is twee. 

Vraag en aanbod

Dat komt bij mij direct op als reclameman: vraag en aanbod. Duidelijk is het 

aanbod te groot. Waarin dan? Te groot in assortiment van producten, 

overproductie, lonen, soort van banen, managers van managers etc. 

Er is altijd wat te veel en het moet nog groter wil men. Er ontstaat een kloof 

tussen arm en rijk. Het is al eerder in de geschiedenis voorgekomen en zal niet 

anders worden. Wil men nivelleren dan zullen beide partijen bereid moeten 

zijn dit toe te staan. Ik zie het niet gebeuren. 
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We zullen moeten matigen, langzaam aan natuurlijk met een tijdsperiode van 

misschien wel een generatie lang. Politiek standpunt is daarbij dat Europa dat 

niet gaat redden. Dat gaat veel te groot worden. Is niet te besturen. 

Wat kan men wel doen? Zoveel mogelijk zelf regelen en handhaven in kleinere 

gebieden zoals inderdaad de gemeentes en leefkernen. Dichter bij u. Door u 

niet lastig te vallen maar u uw gemeentelijke vrijheid terug te geven. 

U hoeft daarbij niet in een gemeentelijk huis of straathokje te blijven zitten. 

U mag gerust in de wereld rondtoeren, goed zelfs. De voorlichting en 

communicatie lokaal is van belang om u te voorzien in een dagelijks leefbaar 

bestaan.

Fabrikanten kunnen hun assortiment verkleinen, terug naar basis, terug naar 

basisprijs. Het concurrentiebeding wordt kleiner. De kleine buurtsuper kan 

terug. De landbouw met zijn arbeid kan beter terugkeren in eigen land. 

Eigen markt! Meer ‘eigen’ ondernemers van eigen land en regio. Wat je zelf 

kan doen, moet je doen! Het zal zeker niet meevallen om werkgelegenheid 

tegenover de werkloosheid in te lopen, daarvoor is het al te ver doorgeschoten. 

Men is zeker veel te laat met economische maatregelen die belang hebben bij 

werkgelegenheid. En dat alles om geld! Kan een overheid wel een maatschap-

pij aan? Teveel excessen zijn in de maatschappij zichtbaar al zijn die niet altijd 

de schuld van overheid. Regelgeving en controle is nodig maar er zijn grenzen. 

Ik spreek wel eens uit: overbeleid!

Wonen en werk. Een levensbegrip 

Of draaien we het om? Werk en wonen.

Analyse in werk:

vakgebieden - machines - grondstoffen - productietijd - hoeveelheid -

marktaandeel - vraag en aanbod - import en export - productsoort -

prijsverhouding - accijns - productiekosten - loonkosten - winstmarge -

noodzaak van het gebruikte product - dienstverlening sector.
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Analyse in wonen:

woonplaats - type woning - gebieden - perceel - bewoner - energie - milieu -

veiligheid - bereikbaarheid - budget - vraag en aanbod - marktwaarde -

beschikbaarheid. 

Is er werk? 

Jazeker, maar men stelt in een gemiddeld antwoord: ‘maar dan niet voor 

minder’. Dat is een acceptatie ook ingebakken in ons mensdom van wat 

verworven is, wil ik niet kwijt. Toch zijn er horden met mensen die steevast 

zeggen, ‘nou ik wel hoor. Ik wil wel werken voor minder.’ Logisch want deze 

groep heeft het al minder, zit al onder de gemiddelde norm van levensbestaan. 

Maar de werkbanen zijn ingevuld volgens werkgevers afgestemd op afzet, 

productie en winstmarges. Hebben een enorme regelgeving aan de broek. 

Dat moet worden ingeperkt. Geef de ondernemer meer ruimte om werkgele-

genheid te verschaffen. Ook de kleine ondernemer. En het concurrentiebeding 

moet beter. De grote handelsonderneming moet een grens opgelegd krijgen. 

Geen bodemprijsdaling, dat geeft kansen voor de kleinere onderneming zijn 

concurrentiepositie te handhaven. En grip te krijgen op afzetgebieden voor de 

burgerij. Vrije handelsgeest moet terug op de werkvloer. 

Maar het is eigenlijk al te laat. Teveel werkelozen zijn er nu, het getal is te 

groot geworden. Om dat in te lopen zal de jongere generatie van nu er zelf heel 

hard aan moeten trekken zichzelf te redden! Opstaan jongeren, zelf initiatieven 

doen, bedrijf beginnen, markt verkennen, vakgebied beoefenen, doorgeleerd 

of niet, aanbieden van je product. Of dat nu ambachtelijk is of niet. Liever wel 

natuurlijk, gewoon de basis als levensbehoefte voor de mensen. Zo eerlijk 

mogelijk. Jongeren handen uit de mouwen steken en figuurlijk nog wel. 

Niet een managerbaan of kantoor beginnen maar weer ons land bewerken, 

kleine betaalbare dienst aanbieden, benutten wat er nog is, herstellen van 

overbodigheid en een nieuwe maatschappij vormen die de mensen vormt tot 

gelukkige mensen!
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En ouderen? Die van gulden naar euro gingen? Zij hebben de vorige eeuw 

gevormd, opgebouwd hun rechten, betaalden zelf hun oude dag met premie-

afdracht en sociale belastingen. Dat mag niet worden weggecijferd. Als zegt 

men nu wel eens, ook dat moet ten huidige dagen worden aangepast. 

Het is onbetaalbaar geworden! Tja, daar is men wel wat laat mee dat te 

opperen. Staatshuishoudboekjes dienen ook op orde te zijn. En dat is nu niet 

zo! Het is ronduit slecht bestuur te noemen.

De bedoelingen zijn goed van landelijke partijen, alleen is het achterstevoren 

in uitvoering. Bezuinigingen is het woord van hun. Maar bedoelen te zeggen 

de dekkingsgraad op de eigen te hoge uitgaven te bereiken. Door te snijden in 

burgervoorzieningen, niet leveren van diensten en hogere opbrengsten te 

innen voor de departementen. Door u te in hogere lasten te voorzien. 

En dan toch willen nivelleren? Zelfs Europa met zijn enorme verschillen 

willen nivelleren? Ik zie het echt niet gebeuren. En hun zelf ook niet. 

Maar kunnen het of willen het (nog) niet vertellen. Daarom propageren die 

landelijke partijen wel dat er participatie moet komen. Ze leggen al taken en 

verantwoordelijkheden bij de gemeentes. Zien ook wel in dat daar de 

samenleving is van de burgerij. Maar willen zich niet ontdoen van hun 

verworven macht, traditie, verleden en oorspronkelijke kleur. Het is te 

begrijpen dat hun dat niet zo maar kunnen veranderen en opgeven. Of zelfs 

maar van hun principes af kunnen. Het is te zien bij de PvdA, de sociale 

burgerpartij, eens een trots van Nederland met een standvastig karakter. 

Nu afgekalfd met een partijprincipe waar de sociale arbeidersklasse zich niet 

meer in herkent, het gevolg is daar, de partij wordt verguisd. Geen wonder dat 

men roept naar terugkering van het partijprincipe, de basis van vroeger. 

Maar nu met regeringsverantwoordelijkheid met de ‘verkeerde’ partner(s), 

principes en de partijpunten inlevert en teveel de oren laat hangen aan de 

andere regeerpartij(en) gaat het vertrouwen weg bij haar ledenaanhang.
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Heb ballen zou ik zeggen. Sta voor je achterban in de bres! Doe het dan! 

Maar er is geen lef. Persoonlijk behoud, fractiebehoud gaan voor de herhaalde 

woorden die niet worden waargemaakt. Keer op keer. Politiek beleid betekent 

ook daadwerkelijk resultaten halen en kenbaar maken. De jonge generatie die 

nu in de maatschappij van ons zeggenschap KAN tonen, moet dit ook DOEN! 

Sta op, toon ballen, verander die maatschappij zelf. 

Toon ondernemerschap, werk samen met anderen, ook in eigen land, dicht 

bij te beginnen in de gemeente. Met andere gemeentes samenwerken. Het is 

best mogelijk een geheel andere werkgelegenheid te scheppen in branches als 

vanouds. Er is niks verkeerd mee als bakker, groentenman of slager te zijn of 

wat dan ook als detailwinkel. 

Veel werkgelegenheid in Europese landen, voor de ondernemer van hier, of 

andersom ondernemer van daar, komen naar hier voor kansen. Daar is nog 

veel van te leren. Het is vraag en aanbod. Maak het hier aantrekkelijker voor 

de ondernemers, met eigen mensen. Heeft zo banen te bieden. In vraag en 

aanbod. Europese werkgevers, kunnen de vraag of aanbodmarkt balans 

bieden. Europese vestigingen kunnen hier perspectief brengen en ook 

werkgelegenheid. Dat is een aanbod!

Zo ik in het begin al zei, de maatschappij met ons allen is, als alles normaal is, 

een gemiddelde. Een vlak cijfer zonder hoogte of dieptepunten. Raar gezegd 

maar toch is het zo. Geen schokeffecten zijn nodig. Bekijk het peil. De motor 

loopt gestaag door. Politiek gezien behoeft de motor wel wat brandstof.

Kent u nu uzelf? 

Of kent u iets van een ander? Weet u nu de standaardopinie te vergelijken 

met de huidige tijd en de vroegere tijd? Is uw geheugen nu weer up to date 

geworden met al het voorgaande geschreven? Allemaal vragen die nog meer 

vragen opwekken. Ik denk dat al het voorgaande beschreven weer snel 

vergeten zal zijn. Immers het menselijk brein met ons geheugen is gewoon 
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Noteren van beelden en opslaan als herinnering.
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geprogrammeerd als een gefragmenteerde harddisk. Stukje bij stukje realiteit 

wordt opgeslagen, geschreven en herschreven op een stukje diskruimte. 

Met aanpassingen en veranderingen. 

De herinneringen in ons geheugen blijven niet allemaal oproepbaar, 

ze worden verdrongen door andere indrukken, die grotendeels wel oproepbaar 

zijn. Sommige indrukken worden gewoon op beschikbare stukken gewist en 

overschreven. Het huidige van het dagbeeld heeft voorrang. Ons geheugen is 

niet geordend in vakjes of archief. Slechts impulsen zijn oproepbaar en dat ook 

nog in verhouding met uw stemmingen. Dit kan zijn een traumatisch verleden 

of ervaringen die zwaar genoteerd werden. Het kan variëren van vrolijk tot 

dramatisch. 

Uw jeugdherinneringen en verder tot nu. Opvallend is daarbij dat ernstige 

voorvallen en belevingen sterker in uw geheugen staan dan de prettige 

dingen. Dat kan soms lastig zijn met storingen in uw huidig bestel. Zo wordt 

het huidige bestel van u steeds gekoppeld aan uw verleden met gevolgen van 

bewustzijn in maatschappelijk denken. Bijvoorbeeld slechte periodes in uw 

leven kunnen niet vergeten worden. U bent eens voorgelogen of bedrogen 

maatschappelijk of politiek. Of door iemand zwaar beledigd. 

Of traumatische beelden gezien, niet meer weg te denken van het netvlies. 

Maar is de koppeling los te laten? Ik weet het, het is moeilijk een verleden los 

te laten. Soms is dat bij personen totaal niet mogelijk. Maar het kan. Sommigen 

meten zich een geheel andere identiteit aan met een veranderde aard, maar 

zodanig omslaan in de andere levenswijze dat ook dat weer verkeerd gaat. 

Dat is een gestuurd beeld, niet bij de persoon horend. Men ziet dan ook dat 

terugval en agressiestoornissen in hun gedrag voorkomen. Er blijven dingen 

achter die toch niet in hun nieuw imago vallen. Plotse agressie, stilheid ook, 

besluiteloosheid, drank en vreetbuien.

Hoe dan wel met uw geheugen om te gaan? We kunnen beter stellen: hoe om 

te gaan met uw gedrag! Relativeer en muteer!
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Til niet zo zwaar aan het voorbije. Geef het een eigen plaatsje, het hoort bij jou. 

Maar leef nu! Oordeel zelf in je eigen bestaansrecht, je bent iemand die respect 

verdient en geeft. Je hoeft de wereld niet opnieuw uit te vinden of een verlosser 

te worden. Heb een mening, dat is goed en deel die ook met een ander. 

Luister naar zijn/haar verhaal. Handel en oordeel naar de alledaagse dingen. 

En dat kunnen plezierige maar ook afschuwelijke beelden zijn. 

Of berichtgeving. Ja, ik kan daar niet mee omgaan zegt u al. Ik ben gevoelig 

voor de verkeerde beslissingen, door mij zelf of door wereldleiders genomen. 

Ik zie niets in hun verderfelijke ideeën en geweldadige acties. Sta er boven zou 

ik zeggen. Weet dat de wereld geen geheugen kent. De wereld kent geen 

gisteren, het is alleen vandaag. Kent zelfs geen morgen! Kan u het echt niet 

aan? Ga iets anders doen, maar ga het zeker niet uit de weg. Praat er met 

iemand anders over. Een wereldbestuur en zelfs een landsbestuur heeft geen 

geheugen. Men noemt het dan geschiedenis maar kent het als afgedaan. 

De lering ervan is teniet verklaard. Het politieke land is alleen voor vandaag de 

maatschappij te sturen. Morgen is voor politici hun ‘eigen’ visie te 

scheppen met ideaal beeld, zonder u inspraak te bieden. Het evenwicht in de 

sociale maatschappij wordt nooit bereikt. Ik wil gerust stellen dat hoe 

groter ze verbanden willen leggen in processen, hoe groter de verschillen 

worden dit op te lossen.

Het geheugen van ons mensen is een psyche. Het onthouden van wat en hoe? 

Het is beleven, onthouden en oproepen van ‘informatie’. De koppeling daarbij 

in vorige pagina’s al beschreven: leren en kennis van ieder mens vanaf zijn 

geboorte af. Er is training voor nodig uw geheugen te beheren. ‘Vergeten’ is 

dan een dwangcontrole. Zoals ‘wat moet ik bewaren?’ Bijvoorbeeld de tijd 

waarin het gebeuren plaatsvond. De duurperiode met kenmerken van beeld, 

geluid, teksten, kleuren en geuren. Zelfs kan er sprake zijn van gevoelens over 

liefde en haat. En dan is er nog aanwezig in ons geheugen naast het bewuste 

het onderbewustzijn. Dit loopt door elkaar heen. Sommige mensen halen dit 

door elkaar en verwarren zich met te denken aan iets dat er niet was. 
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Zo kennen wel het ‘studeren’ of ‘inhameren’ van kennis/belerend, zodanig 

vaak te herhalen dat een ‘aanname’ volgt en voor altijd bij u blijft. Het is iets 

wat de media van tegenwoordig op televisie bezigt en maar al te vaak doet en 

overdrijft. Keer op keer op keer. We kennen ook noemen de persoonlijke 

gebeurtenissen bij uzelf, in tradities, gewoontes, verslaving. Een aangeleerd 

daden en feiten gebeuren van alledag of periodiek. Ik MOET gaan kaarten, 

ik MOET gaan naar... En dan de emoties daarbij, angst of een trauma, 

gezondheid, beeldonthouding of fotografische beeldonthouding komen erbij. 

En ook de ontkenning van de beeldverwerking, niet willen horen of alles 

uit de weg gaan.

Ik zou zeggen blijf overeind. Doe het zelf, doe mee met onze maatschappij. 

En natuurlijk positief, vrolijk, meelevend als het hoort. Participeer mee in de 

gemeente of woonwijk. U kan vrijwilliger worden bij diverse verenigingen of 

dienstverleningen. Prima. Heb vertrouwen in uzelf en toon respect voor elkaar. 

Dat kan in een samenleving die wij zijn met wel een morgen in het verschiet. 

De politiek, bewust lokaal, lokaal bewust, in uw mooie gemeente wil ook voor 

u een mooie morgen maken.

Kunnen we de politiek nog verder analyseren? Ik vond een artikel van 

Leo Klinkers, die na zijn UV Utrecht een vestiging oprichtte Klinkers Public 

Policy Consultants. Hij is een bekend bestuurskundige. Hij laat een interessant 

artikel zien dat geheel met mijn voorgaande visies overeenkomt. Ik heb er een 

compilatie van gemaakt dat betrekking heeft op u, maatschappij en politiek.

De koppeling met u en het politieke ambt

Het wordt een begrip van samenleving en leiding tot een ‘algemeen belang’ te 

worden samengevoegd tot weer een collectief belang. En wel in democratische 

vorm. We bedoelen de zorg, de veiligheid, rechten, onderwijs en economische 

vraagstukken en infrastructuren. Het politieke ambt wordt ingevuld naar de 

samenleving toe. Bijna een abstract gebeuren maar wel met programmatische 

doelstelling. En dat is nu het politieke plannen en de uitvoering ervan. 
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‘we zijn op koers, ramkoers, slecht weer, we komen wel thuis, we houden het 

niet droog, weet bij god niet waar we zijn, hoe lang nog, komt goed, recht 

door zee, ik zie de horizon al, snel thuis, we maken water, we maken dat we 

wegkomen, we zinken.

Het lijkt een babylonische spraakverwarring in de politieke wereld anno 2015. 

Waar kennen we dat toch ook al weer van? Dat stond toch in de Bijbel 

Genesis? Babylon staat voor vertaald ‘verwarring’. En het geheel kunnen we 

vertalen als: ‘door elkaar spreken zonder naar elkaar te luisteren en elkaar niet 

verstaan.’ De communicatie anno 2015!

In 1914 is er een spreekwoord gevormd, typisch passend bij WO1:

‘een samenleving van allerlei vreemdelingen op een marktplaats van een grote 

stad, maar ook een spraakverwarring bij het samengaan van allerlei richtingen 

in een godsdienstig genootschap, of ook gebruikt al de leden van een vergadering 

verschil van mening hebben.’

Het lijkt wel een profetie zoals het lijkt op het tegenwoordige Europa met Brussel 

als stad en de vele migranten met richtingen van geloof, waarbij Europa met zijn 

lidstaten verschil van mening hebben.

Als ik het nog meer analyseer het Genesis van Babylon is er te lezen dat er 

destijds één mensdom was, één taal, één eenheid, één toren te bouwen. 

Het betekent één zijn, één volk, alles te bereiken, alles uitvoerbaar te zijn, 

ultimiteit, één taal te spreken. Een paradijs op aarde. (Europa’s utopie)

God stak er echter een stokje voor op deze mens hoogmoed en gaf de 

‘verwarring’ aan de mensen door hun allerlei talen te laten spreken en elkaar niet 

meer konden begrijpen. Het werd een splitsing van het mensdom over de gehele 

wereld met verschillende rassen en culturen. 

het Rutte kabinet in 2015 en Europa één



Systeemdwang! Partijgedrag! Ingebouwd vakmanschap? Ironie!
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God bedoelde dat de mensheid moet leren te communiceren met elkaar. 

Voor iedereen is er vrije Godskeuze die in de bijbel of ander geloofsboek staat 

opgetekend als de God die (be)oordeeld over de wereldcommunicatie tot weer 

een éénwording van bereikbaarheid én de uitvoering van geluk. 

Dus toch een EU gedachte. Ik vindt het maar tweeslachtig, want als het weer 

tot één gesmeed en uitgevoerd is en de toren bereikt, het nirwana, het hemelse. 

Dan...? Wij zijn... als mensen (nog) onbegrijpelijk hiervoor. Dream on.
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Wat gepaard gaat met de bijbehorende problemen. Nu is de mens al van 

oorsprong lerend, maar dat kan alleen om van fouten te leren MET hun 

geweten EN geheugen. Maar dit is gebaseerd op menselijkheid. 

Een organisatie/bedrijf neemt kennis van ‘gebeuren’ en past in, in concepten. 

En een politieke partij heeft dan ook geen geheugen, dat is aangeleerd, heeft 

alleen een ambt in concepten en praktijk. En dit met wel of geen ingebouwde 

vakmanschappen.

Hij of zij in het ambt staat in het ‘systeem’ met systeemdwang in ‘eigen’ 

visie omsloten van individueel en fractie. Een ander woord hiervoor is ‘partij-

gedrag.’ Dit alles om tot een resultaat te leiden, wat ook problematisch kan zijn 

en het besluitproces beïnvloed. Daarbij is het uitdagend te besturen om doelen 

te realiseren met positief resultaat. Als collectief belang in de samenleving in 

ambitieuitingen binnen de staatrechten. De regels en ordeningen moeten 

overzienbaar blijven, maar mogelijk in de warboel. Kan zelfs worden tot een 

last. Ook de administratie kan delen lam leggen, met digitale samenwerking 

kan dit werk verbeteren. En richting burger die de individuele rechtsbescher-

ming zoekt en ook verkrijgt.

De samenleving vormgeven is niet gemakkelijk. En het beoogde doel ook niet. 

Er moet voldoende draagvlak zijn op politiek alsook op maatschappelijke 

bodem. Een collectief. Veranderingen kan men niet afdwingen, eerst moet er 

draagvlak zijn. En het doel van het ‘gewenste’ moet ook worden uitgevoerd 

door een ‘team’ van mensen, bestuur, praktijkorganisaties, gemeenten en 

maatschappellijke vrijwilligers. Dit alles is een vakmanschap vereiste. 

Maar al te vaak is te zien dat vakmanschap ontbreekt. Mede ook door de 

agendering, het teveel richten op de dagelijkse agenda zoals reageer op... 

En te weinig gericht op de samenlevingsagenda. Dus gewenst is meer 

communicatie met de burgermaatschappij.

En pas op, besturen kan ook overkillend werken met het sturen op haar eigen 

regels en deze regels in de bestuursorganisatie kost wat kost zo te houden. 
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Vereenvoudig toch die bestuursregels. Maar of dat lukt? Het kan bijvoorbeeld 

langzaamaan de warboel te ontrafelen of ineens de zogezegde spreekwoorde-

lijke knoop direct doorhakken. Hoe dat zo? Door te zeggen: begin opnieuw met 

de regels en ontdoe de oude. Aanpassen van bestaande regelgeving is meer 

een ‘reparatie’ dat weer zwakke elders creëert. Men spreekt wel eens van 

‘regels zijn regels’ of ‘wet is wet’, maar dat kan wel eens een oud politiek 

gezegde worden. Kunnen we er van maken: ‘recht en onrecht?’ Ik zeg het 

anders, strikte navolging van bestuursrecht om het eigen politieke doel te 

bereiken kan NIET het bereik zijn om dat doel te verheffen. Het kan een 

negatief effect geven van partijvisie, zelfs averechts werken. Het zogenaamde 

partij ‘doordrukeffect.’

Verantwoordelijkheid en uitvoering van politiek beleid

Dit heeft te maken met mentaliteit. Dit ten opzichte van de beleidsmakers 

en de uitvoerders hiervan. De uitvoerders die de taak hebben als uitvoerend 

orgaan zoals de ambtenaren, hebben de verantwoordelijkheid en bevoegdheid 

zich te houden aan afspraken en consignaties. En het ook moeten waarmaken. 

Daarbij luisteren naar de opdrachten. Er is te constateren dat er nog veel 

haperingen in organisaties zijn in de basis samenleving. Dit zijn politie, 

brandweer, hulpverleningsdiensten en ook onderwijs. Ze dreigen in de 

regelgeving te bezwijken met het gevolg van fouten maken, ook in de 

uitvoeringen. Daarom is het passend een periodieke regelcontrole en analyse 

te laten plaatsvinden. In het verleden is er ook, en misschien wel teveel, 

geleund op adviesorganen en adviescommissies. Deze kunnen enorm 

vertragend werken. De kennis van de huidige uitvoerders in adviescommissies 

is van belang tussen beleid en uitvoering! Zij dienen dan ook een 

professionalisme te hebben, een vakgebied dat de uitvoering verbind.

En bevoegdheid?

Een opdracht uitvoeren betekent ook bevoegdheid en verantwoordelijkheid 

tonen in koppeling met het vakmanschap. Is dat in orde? Bij het staatsbeleid 
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en bestuur wordt dat niet altijd voldoende waargemaakt. De taken die de Staat 

aan andere organen opdraagt zijn veelal slordig in de behandeling van 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het is dan ook van het grootste 

belang dat kleinere overheden zoals gemeentes, hierop nauwlettend controle 

op houden.

Staatsrechterlijke perikelen

Daar is eveneens vakmanschap in nodig met de juiste mensen aan boord. 

Op woorden letten, uitspraken doen die zuiver in waarheid zijn en staats-

rechterlijk kloppen met haar regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld worden geuit in 

de gestelde wetgeving, moties, kabinets of coalitiebeleid. Zo is dus 

deskundigheid, de kennis van het leven, ambitie en bevlogenheid een must 

voor elke politici. Daarbij de kennis van staatskunde, recht en bestuur.

Sturing

Dat is een zeer politiek gebonden structuur. Een proces van de lange duur. 

Althans in uitvoering ervan. Het duurt best lang om een procesdoel te bereiken 

en dan ook nog eens te koppelen aan het politieke doel van ‘eigen systeem’. 

Daarbij wordt ook uitgegaan van medebestuurders, die ook ambities hebben 

hun ‘eigen’ sturing te doen gelden. Zelfs voorgaande periodes van bestuur 

hebben invloed op ‘nieuwe’ ambten. Zonder het te weten gaan de ‘nieuwe’ 

ideeën overboord en loopt iedereen weer in de pas met de voorgangers. 

Of ze worden rap verstoten. Het is geheel eigen aan ons mens zijn, de ‘ik’ 

figuur domineert er altijd doorheen. (het is ook terug te vinden in vorige 

pagina’s met ons eigen voorkeursysteem. Pas op: teveel voorkeursysteem dat 

gesloten blijft naar de samenleving toe, gaat ten onder! We kunnen dit wel 

landelijk constateren zoals het huidige kabinet nu in crisis verkeert. 

Ik heb het in redactie van dit boek al eerder gezegd: we gaan naar het einde 

van de politieke levenscyclus.)

Het is een crisis die met democratische verwoordingen rondzwalkt die geen 

echte representatieve daden tonen. De betreffende politici sluiten zich af door 

geen directe kennis of processturing te tonen. Het is meer een ‘buitenaf’ 
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papierenwereld die intern wordt geregeld. Het lijkt voor de beschouwer op 

‘bemoeienis’, ‘buitenafvoeding’ met commissies en reparaties van de kwalen. 

En veel beland in de prullenbak. We kunnen het noemen overorganisatie in 

management, concepten, reorganisaties, dwangprestaties, onkundigheid en 

verkeerd mediabeleid.

En kent het publiek, de burger argwaan?

Er zijn akkoorden, hulpakkoorden en dat met een periode van vier jaar 

tegelijk afgesproken. Een bepaalde toekomst wordt verwacht en nog wel een 

in kwaliteitsniveau. Dat is in politiek land een vertrouwenskwestie of kan het 

zo maar wel worden. Maar ook een wantrouwenkwestie kan het worden. 

Een van de twee gaat worden een symbool. We constateren dat er landelijk of 

gemeentelijk niet veel verschil is in deze domeinorganisatie. 

Zo’n vertrouwenssymbool kan bijvoorbeeld en is meestal het geval de naam 

van de partij. Of van kabinet, collegesamenstelling, minister of wethouder. 

Is er toch wantrouwen te bespeuren? Dan ligt dat vaak bij de coalitiegenoten 

op de maag. De ‘beheerspartij’ heeft dan een groot en dik akkoord op tafel 

gelegd!

Besturisering van politiek

Het is de agenda van het dagelijks bestuur met politieke beslissingen dat 

is vastgelegd in een coalitieakkoord en de agenda van de samenleving met zijn 

volksvertegenwoordigers, de raadsleden die meebesturen. Het is een 

verhoudingssysteem dat elkaar controleert. Dit gebeurt ook op landelijk niveau 

en ook daarbuiten in de Europese Unie. De Europese politiek kent dit 

besturingssysteem niet bij de nationale en ook niet bij de Europese 

volksvertegenwoordigers, maar bij de Europese Raad, bestaande uit regerings-

leiders, bestuurders en bij de Europese Commissie, ook bestuurders. En dat is 

nu juist de huidige crisis van het Europese systeem.

Dit intergouvernementele systeem kan uit zijn aard namelijk alleen 

eenvormigheid produceren: als het Europese bestuur het politiek eens is over 

een onderwerp wordt het eenvormig opgelegd aan alle landen van de Unie.
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(In een intergouvernementele organisatie zijn de lidstaten gebonden aan het 

verdrag van de internationale organisatie als zij er nadrukkelijk mee hebben 

ingestemd. De beslissingsmacht in een intergouvernementele organisatie is 

in handen van de afgevaardigden of vertegenwoordigers (vaak een minister) 

van de lidstaten. De lidstaten dragen op dat vlak geen (of slechts beperkt) 

gezag en soevereiniteit over aan de internationale organisatie. 

Er dient daarom (meestal) via unanimiteit beslist te worden, zodat een lidstaat 

nooit tegen zijn wil tot het nemen van bepaalde beslissingen verplicht 

kan worden.)

Dat wekt nationale verschillen op in inzicht. En weer nationalistische 

belangen opwekt. Het aansluiten en aanname op besturisering van de EU 

staat dus in contrast met het eigen bestel. Een federale staatsvorm met 

soevereiniteit van het geheel én van de lidstaten is een optionele oplossing. 

Alleen een federale staat kan een lidstaat bieden een eigenstandige institutie 

en beheer. Het kan ook met verschillende besluitvormingsregels van de ene 

lidstaat en de andere lidstaat. Hiertoe zijn wel in elk land staatskundige 

hervormingen nodig. Zo gaat de weg voort tot Europese federalisering. 

Het zal nog lang duren... of er misschien toch niet van komen. Op papier wel 

een goed idee, maar in de praktijk...?

Economie op schaal

De zucht naar groter en groter is ook een menselijke eigenschap. Kan het 

leiden tot efficientyvoordelen? Of is de leuze: ‘weg met de kleinschaligheid?’ 

Werken op grote schaal kan negatief werken in het politieke ambt. Het is 

voornamelijk de afwezigheid van het vakmanschap dat veel kapot maakt. 

De sectoren als bv landbouw, zorg en onderwijs zijn hiervan een voorbeeld. 

Men noemt dit groter worden ook wel ‘marktwerking.’ Het fuseren tot 

groter met managementlagen bovenop elkaar betekent meer bureaucratisering 

en langere termijn. Het vakmanschap verdwijnt in talloze managers van de 

managers met bijbehorende reorganisatie, herstructurering of andere vormen 

van stelsels en regels. Het is het ontbreken van de oplossingen. 
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De managers van de grootmultinationals werken niet vanuit het professionele 

vakgebied van ambt uitvoerders maar gaan sturen vanuit hún vakgebied in 

bedrijfsvoering, prestatieafspraken, contracten, beheersovereenkomsten, 

formulieren, administratie, planning en controle op targets, tijdsplanning etc. 

Dat staat tegen bij de échte professional.

Kwantiteit en kwaliteit lopen gevaar

Het target en doel gaat tegenvallen of wordt geheel niet bereikt. De reactie is 

nog groter en meer schaalvergroting te bereiken. Het betekent echter ook meer 

management. De werkende man/vrouw professional komt om bij nog meer 

regeldruk. Gevolg is de instorting van kwaliteit en geen ‘markt’ meer. 

Kunnen we weer fuseren of verkopen van de onderneming(en)? Het leidt tot 

een weg terug schaalverkleining, daar het groter worden niet werkt. En wie 

veroorzaakt dit? Is het misschien een systeemfout in onze economie? Het zijn 

de níet professionals in hoge ambten, die maar niet ter verantwoording worden 

geroepen en er wat van kunnen leren van hun fouten. Maar de politiek kent 

haar posities en functies onderling, (ons kent ons) en zenden hun ‘zondaars’ 

naar een even onverantwoordelijke post binnen hún systeem! Het bedrijfsleven 

kent deze vorm van ‘afserveren’ niet zoals in de politieke sector. De Staat is 

geen bedrijf, ambtenaren zijn géén werknemers en burgers zijn géén klanten. 

Zo denkt de ‘managementstaat’ over ons. En mondiaal spoort het extra aan. 

Aandacht op de problemen van aanpak geven niet altijd de gewenste respons 

ten goede. Verboden regels en strenger toezicht op de samenleving kan leiden 

tot corrupt gedrag en antwoord en volgend is een ‘ondergrondse’ doorgang 

van het probleem.

Oplossing in analyse denken

Men kan ook niet analyseren, een direct handelen met gelijk een nieuwe 

sturing. Bijvoorbeeld te kiezen tot een grotere schaal aanpak. Wat weer 

verkeerd kan werken! Het oplossen van maatschappelijke processen en dat 

is niet het vooruit schuiven, maar met de nodige vakkennis en bevlogenheid 

aanpakken. Die passie dit zo te doen is er nog maar deels, ook bij de burgerij. 
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Is er nog wel ideologie?

De politieke media op televisie is voor partijen een middel tot partijherkenning 

uit te dragen, met een persoon in beeld die geliefd is. Althans dat denkt men. 

Maar of het ten goede komt en goede volksvertegenwoordiging is? De politieke 

partijen moeten een selectie maken met kandidaten met vertegenwoordigde 

functies. Vakmanschap in de politiek is weer nodig met kwaliteiten als passie, 

kennis van regels, staatsrecht en het besef het maatschappelijke doel te 

bereiken in de samenleving. En gaat het goed? Zeker wel gaat een heleboel 

goed. Het is de dagstandaard die bepaalt wat goed gaat. Immers, streven naar 

kwaliteitsverhoging is een oorzakelijk bezien wat niet goed was, of niet goed 

genoeg is. Dat heet benchmarking. Het streven naar een hogere kwaliteit door 

je zwakke punten te verbeteren voor sterkere punten. We kunnen ook stellen: 

het gaat toch goed, met de neiging over te gaan tot ‘plaats rust.’ Dus de 

motivatie voor vooruit en een coaching is een motivatie verder te werken tot de 

beste resultaten. Dit kan ‘de politiek’ wel begrijpen.

Zoals ik al eerder heb aangekondigd is het einde van de politieke 

levenscyclus nabij. Er is landelijk op politiek terrein weinig vitaliteit meer. 

Maar dat is gewoon normaal. Ook kleinere en grotere organisaties aanverwant 

overkomt het. Het is een fase, verbonden met maatschappelijke gronden, al in 

de oude geschiedenissen bekend. Het is gewoon een opbouw en neergang 

in systemen. Het wordt veroorzaakt door domeinbeheer van bestuurders en 

medebestuurders die richting duwen naar veel commissies en deelcommissies. 

Daarbij parlementaire onderzoekcommissies en het zelf uit de wind blijven. 

Een stuurloos politiek systeem. Het is te merken dat we nu landelijk wat klaar 

zijn met deze cyclus. Het staat instabiel.

Antoni Gramsci (1891-1937) had de uitspraak:

‘The old is dying and the new has not been born. In this interregnum there 

arises a great diversity of morbid symptons.’
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Morbide symptomen? Van wie?

Die creëren de partijen of bewegingen zelf en zijn van politieke aard. 

Willen ze nu hun levenscyclus starten of beëindigen? Zo verder modderen 

of bestendigen kan ook niet. Ze zijn stervende als ‘oude’ partij. Kunnen hun 

‘oude’ idealen niet meer overeind houden. Hun systeem wordt doordrongen, 

aangetast door de burgerij zelf. Wordt door de burgerij verwerkt. En wel heel 

dichtbij nog ook. Het wordt uw systeem. U verwoord het beste wat er nodig is 

in onze leefmaatschappij. Dat daar sturing aan nodig is, is evident. 

Een gemeente houd de vinger aan de pols in de ontstane nieuwe cyclus. 

Dus schaalverkleining op politiek gebied. Met vakkundigheid in de praktijk. 

Met wat voor kleur dan ook, die is zelfs niet meer nodig. Die kleur of naam 

kan alleen nog maar als symbool staan voor professionaliteit.
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Scherpe scheiding tussen bevolkingsgroepen. Rijk en arm. Maar de vrouw kreeg ook emancipatie.

Hoofdstuk 7
Erfenis van de verzuiling

Een aspect dat in de maatschappij en samenleving doorgloeit is 
nog steeds aanwezig. Het is de erfenis van verzuiling in de vorige 
eeuw ontstaan en nooit meer is weggegaan! Ik kan eigenlijk 
stellen dat de verzuiling met de tegenwoordige meerdere  in 
soort religieaanhangers toeneemt. Is de diversiteit in 
geloofsovertuiging vanuit de burgermaatschappij te ordenen of 
is het een politiek issue geworden?
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Verzuiling in maatschappij en ook in politieke zin

Verzuiling: De bevolking is in feite ingedeeld in vier zuilen: protestant, 

katholiek, liberaal en socialistisch. Het gehele leven speelde zich dan af in de 

eigen zuil: schooltijd, sportvereniging, krant, omroep, vakbond, winkelier, 

baas, ja zelfs de keuze van je echtgenoot/echtgenote. Naarmate de vorige eeuw 

vorderde kwam er ook nog bij de toename van anders gelovigen.

Zuilen in de samenleving in de vorige eeuw

De katholieke verzuiling is hoofdzakelijk een strategie om de eigen 

geloofsgemeenschap te beschermen tegen de secularisering (verwereldlijking 

- ontkerkelijking.) Elke levenskring heeft zijn eigen onafhankelijk gezag en 

dat niet onder een andere levenskring staat. Zo zijn het gezin, de economie, 

de kerk en het onderwijs soeverein in eigen kring en daarin dient de overheid 

niet in te grijpen.

Praktijk

Verzuiling gebeurde enerzijds door een scherpe scheiding tussen de 

bevolkingsgroepen, anderzijds door middel van samenwerking van de elites 

aan de top. De scheiding werd vormgegeven doordat iedere zuil zijn eigen 

kerk, omroep, krant, standsorganisatie, vakbond, politieke partij, woningbouw-

vereniging, scoutinggroep, scholen, ziekenhuis, sportverenigingen en zelfs 

winkels en bedrijven had. Dit leidde tot grote culturele verschillen, niet alleen 

in de steden, maar ook op delen van het platteland, met als resultaat dat hele 

bevolkingsgroepen naast elkaar leefden zonder veel contact te hebben. 

Tegelijkertijd werden door het systeem van verzuiling enerzijds en samenwer-

king aan de top anderzijds veel maatschappelijke spanningen afgewenteld.

Het is niet altijd mogelijk zuilen strikt te definiëren. In elk geval kunnen we 

een protestants christelijke, een roomskatholieke en een socialistische zuil 

onderscheiden. Ook kan men de ‘liberale’ of ‘algemene zuil’ waarnemen, 

hoewel sommige liberalen claimen dat er nooit een liberale zuil is geweest, 

de liberalen waren namelijk tegen de verzuiling.
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De Nederlandse samenleving werd een groot deel van de 20ste eeuw 

gekenmerkt door een sterke verzuiling. Daaronder verstaan we de 

opdeling van de maatschappij op grond van geloofsovertuiging en/of 

maatschappelijke opvattingen. Iedere stroming had daarbij eigen organisa-

ties op alle terreinen van het maatschappelijk leven: politiek, vakvereniging, 

onderwijs, gezondheidszorg, media, jeugdbeweging en sport. De samenleving 

kende vier hoofdzuilen: de katholieke, de protestants-christelijke, 

de socialistische en de neutrale of liberale. Als kleinere, deels afzonderlijke 

zuilen, zijn nog te onderscheiden: de communistische, de vrijzinnig-

protestantse en de orthodox-protestantse. Tussen de zuilen bestonden strikte 

scheidingen, maar op veel gebieden - en zeker op politiek terrein - was er 

sprake van samenwerking en overleg.

Ontstaan

De verzuiling werd door de met name katholieken en protestants-christelijken 

doelbewust nagestreefd. Voor de katholieken gold dat zij tot ver in de 

20 e eeuw, ondanks hun relatieve politieke sterkte, een minderheid in de 

protestantse samenleving waren. Zij moesten hun maatschappelijke positie 

nog veroveren, en kozen daarbij voor eigen, door de kerk gesteunde, 

organisaties. Ook de belangrijkste politieke tak van de protestants-christelijke 

zuil, de anti-revolutionairen, predikten de gedachte ‘in ons isolement ligt onze 

kracht’. Zowel de anti-Roomse houding die bij veel protestanten heerste, 

als ook de afkeer van de RK-kerk tegen de calvinisten maakte gezamenlijke 

organisaties van katholieken en protestanten ondenkbaar.

De opvattingen van socialisten over onder meer koningshuis, godsdienst en 

maatschappelijke verhoudingen zorgden eveneens voor een grote kloof met 

andere zuilen. De socialisten waren tot midden jaren ’30 voorstander van een 

republiek, waren op het gebied van cultuur, sport en huwelijk tamelijk 

liberaal, en streefden naar andere inkomens- en machtsverhoudingen en naar 

staatseigendom van belangrijke bedrijven. Voor katholieken, protestanten en 

socialisten gold dat zij beschikten over eigen dagbladen, waarbij de politieke 
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leiders als redacteur een belangrijke rol speelden. Ook na het ontstaan van 

de radio-omroep werd direct overgegaan tot het oprichten van eigen omroep-

organisaties. Dat betekende dat leden van een zuil ook betrekkelijk weinig in 

aanraking kwamen met het gedachtegoed van de andere zuilen. In 1917 werd 

door de zogenaamde pacificatie de strijd om een gelijke financiële positie van 

het bijzonder onderwijs beëindigd. Tegelijkertijd werd het algemeen (mannen)

kiesrecht en de evenredige vertegenwoordiging ingevoerd. Voor beide proble-

men werd een commissie ingesteld, waarin alle partijen vertegenwoordigd 

waren. Door zowel aan de wens van de linkse partijen (algemeen kiesrecht) 

als aan die van de rechtse partijen (financiële gelijkstelling) tegemoet te 

komen, kon een oplossing worden bereikt. Dit noemen we sindsdien 

pacificatiepolitiek.

De verzuiling leidde tot een vrij statisch politiek beeld, waarbij zich door 

de geslotenheid van de zuilen bij verkiezingen steeds slechts geringe 

verschuivingen voordeden.

Na 1945

Al in de jaren dertig werd - vooral vanuit rechts-nationalistische hoek - 

geageerd tegen de ‘hokjesgeest’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leken, onder 

invloed van de Duitse bezetting, de scheidslijnen tussen de zuilen weg te 

vallen. In Londen was koningin Wilhelmina een groot voorstander van het 

doorbreken van de verzuiling. Na de Tweede Wereldoorlog werd dan ook 

getracht een einde te maken aan de verzuiling. Daartoe werd eerst de 

Nederlandse Volksbeweging opgericht, waarvan Schermerhorn, premier van 

1945 tot 1946, een leidende figuur was. In 1946 ontstond de Partij van de 

Arbeid, waarvan naast sociaaldemocraten en vrijzinnig-democraten ook 

progressieve katholieken en protestanten lid werden. Dit werd de ‘doorbraak-

gedachte’ genoemd. Omdat de katholieke kerk en katholieke en protestantse 

politieke leiders zich hiertegen verzetten en hun partijen beleven in bestaan, 

kwam van die doorbraak niet veel terecht.

Pas midden jaren zestig werden onder invloed van de ontkerkelijking de 



scheidslijnen tussen de zuilen minder scherp. Uiteindelijk leidde dit in de 

jaren zeventig tot het CDA, een fusie van de drie confessionele (christelijke) 

partijen. In 1976 gingen ook de katholieke en de socialistische vakbonden 

samen in de FNV. De opkomst van een nieuwe omroep, de TROS, betekende 

eveneens een doorbreking van de verzuiling.

Voorbeelden van verzuiling

onderwerp	 r.k.	 prot.chr.	 soc.dem.	 liberaal

politiek RKSP ARP en CHU SDAP LSP en VDB

  (later KVP) (later PvdA) (later VVD)

vakbeweging RKWV CNV NVV 

 (later KAB, NKV)

omroep KRO NCRV VARA AVRO

dagbladen De Tijd,  De Standaard,  Het (Vrije)  Alg. Handelsblad 

 De Volkskrant  Trouw Volk NRC

Binnen de zuilen was sprake van grote verwevenheid van de diverse 

organisaties. Kamerleden waren vaak tevens bestuurder van bijvoorbeeld 

vakverenigingen, landbouworganisaties of omroeporganisaties uit de eigen 

zuil. Daardoor was het parlement lange tijd een goede afspiegeling van de 

(georganiseerde) maatschappij.

Het verzuilde politieke systeem

De verzuiling maakte overleg op politiek en maatschappelijk niveau wenselijk. 

In de politiek was daarvan vooral sprake bij de formaties; op maatschappelijk 

gebied ontstonden allerlei overlegorganen (voor 1940 Hoge Raad van Arbeid, 

na 1950 Sociaal-Economische Raad). Vooral de confessionele partijen waren 

een groot voorstander van dat overleg.

148       |
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Het overleg leidde ook tot evenredige verdeling van posten. Dat betekende tot 

1940 dat protestant-christelijken en katholieken belangrijke functies, zoals lid 

van de Raad van State, Commissaris van de Koningin en burgemeestersposten 

keurig onderling verdeelden. Ook de liberalen kregen daarbij hun evenredige 

deel. Rotterdam had bijvoorbeeld steeds een liberale burgemeester. 

De sociaal-democraten bleven tot 1945 buiten die verdeling.

 

Door het overleg en de evenredige verdeling van posten kenmerkte de tijd 

van verzuiling zich ook door relatieve stabiliteit. Na 1946 werden de meeste 

kabinetten gevormd op basis van samenwerking tussen veel partijen, 

waardoor kabinetten vaak over een zeer ruime meerderheid in het parlement 

beschikten. Het verzuilde politieke systeem werd begin jaren zeventig, mede 

onder invloed van D66 en Nieuw Links in de PvdA, afgelost door een stelsel 

waarvan polarisatie het voornaamste kenmerk was.

Ontzuiling

Radio Veronica begon in 1960 met uitzendingen vanaf zee. Het verzuilde 

publieke bestel kwam zo onder vuur te liggen, hoewel het tot op heden nog 

voortbestaat. De ontzuiling begon na vooral in de tweede helft van de jaren 

zestig in te zetten. Met de toenemende welvaart werd individuele ontplooiing 

geleidelijk belangrijker dan het voldoen aan de verwachtingen van de zuil. 

Er ontstond een jeugdcultuur die zich juist afzette tegen de oudere generatie. 

De ontkerkelijking zette in en met de secularisering groeide het deel van 

de bevolking dat zich niet rekende tot een van de zuilen waardoor de 

confessionele partijen hun aanhang zagen kelderen. In de jaren zeventig 

namen ook de bezwaren tegen de pacificatiepolitiek toe zoals de beperkte 

invloed van de kiezers, waarmee een einde kwam aan deze politiek. Hoewel de 

sterke verzuiling is verdwenen, zijn de restanten nog zichtbaar in bijvoorbeeld 

de verscheidenheid aan publieke omroepen.

Ontzuiling kan het doorzetten?

In 1950 zijn de zuilen nog sterk door het mediabestel en politieke 
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partijvormingen. Maar richting 1960 is er een ontzuiling waar te nemen die 

een maatschappelijke grondslag heeft. Immers de ‘baby boomers’ van na 

WOII groeien naar volwassenheid en hebben een totaal andere kijk op de 

functionerende maatschappij en haar politieke leiders. Een grote totale 

culturele omslag zal volgen. Het taboe wordt doorbroken. Op alles wat de 

maatschappij biedt. Geloof of klasseverschillen worden een mix onder de 

jongeren die zelfstandig bepalen hoe te leven. Vanuit hun eigen ‘ik’. Worden 

niet begrepen door de gevestigde orde maar zetten door, de wereld naar hun 

levenswijze te formeren. Het publieke bestel krijgt een veer te laten, Radio 

Veronica staat als een luisterrijk instrument aan hun zijde. De maatschappij 

treedt mee in de commercie van deze groep, vakbonden doen mee. 

Religie van kerk is bespreekbaar, zelfs het latijn moet er aan geloven in de 

kerkdiensten. Ook cultureel werden er vernieuwingen ingepast, muziek, 

toneel, satire, fotografie en kunst. Het politiek niveau moet wel mee inleveren. 

De gevierde verworven politieke zekerheden die waren verworven werden 

langzaam maar zeker verloren en werden verruild voor nieuwe betekenissen 

en symbolen. Dat kan natuurlijk ook spannend werken. Er volgen in de 

partijen verschillende naamwisselingen zoals het CDA 1977 oecumenisch 

wordt. D66 naar progressief liberaal. En andere benamingen als 

gereformeerd, orthodox-protestants evangelisch, vrijzinnig protestant en 

gewoon links of rechts als toegevoegd format.

De tastbaarheid van de verworvenheden van kerkgemeenschap, politieke 

partij, vakbond, omroepvereniging en het onderwijs waren destijds ‘veroverde’ 

idealen van deze betrokkenen met hun invloeden op de bevolkingsgroepen 

(zuilen) in de maatschappij. We spreken dan over de gezinnen die katholiek, 

protestant, socialistisch of liberaal waren. Kortom een klassenverschil. 

En dat gebeurde vanaf de bovenkant naar u toe met of zonder vertrouwen in 

de hele zaak. Zo koppelde het individu zich aan een status in identiteit, macht 

en ideeën die hun paste. Vergeet daarbij het ego van destijds niet: ‘ik ben, jij 

bent niet.’ Zo verkreeg men een maatschappij voor de 1960 jaren die star en 

onwrikbaar was. Een typische Nederlands kenmerk dat al begon bij de 
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20 er jaren van de vorige eeuw. Even weg was in WOII en een restart kreeg 

net na deze wereldoorlog. Men zag wel in dat een verzuiling niet werkt in een 

maatschappij. Toen dus die generatie opgroeide na WOII de verzuiling 

overboord gooide was een vervaging zichtbaar tot de jaren 80 van de vorige 

eeuw. Immers er was welvaart daarvoor en een maatschappij waarin het goed 

gaat heeft geen klagen over wat de buurman doet of laat.

Maar de ‘zuilen’ bestaan nog steeds innerlijk in eigen bestaan. De partij, de 

vakbond, werkgever en andere organisaties. Men geeft de burger wel ruimte 

zelf te kiezen waar bij te horen. Is hiermede de ontzuiling een feit? Of is er nog 

meer splitsing op komst? Ja veranderingen zullen er komen, maar dat is 

normaal in een langere tijdsperiode van bestuur en leefwijze van de maat-

schappij. De leefwijze op de manier van doen, is een verworven basisconditie 

die door verandering instabiel wordt. Een proces van versletenheid, saaiheid, 

weer herstel en dan weer verval. Dat zijn stadia’s van niveau en kwaliteit. 

Het kan zomaar verheffend werken.

Het zijn de maatschappelijke effecten die deze veranderingen aldoor teweeg 

brengen. Instabiliteit wordt mede veroorzaakt door de mondiale media. 

De instabiele berichtgevingen brengen de burger in onzekerheid en 

verwarring en zeker niet in voor radicale vernieuwingen.

Wat wilen we dan vernieuwen? Is er wel vernieuwing?

De mondiale en digitale wereld om ons heen is stuurloos en zonder werkelijke 

leiders, beter gezegd, er is geen mondiale basis-conditie! Zelfs niet in eigen 

land. Hier heerst ook de verwarring op de dagelijkse agenda van de bestuurs-

techneuten. Het gaat over financiën, criminaliteit, en rechtsspraak. 

En dat rammelt aan alle kanten. Tel daar bij op de EU fantomen en de 

burger weet helemaal niet waar ZIJN basisconditie ligt! Dominantie ligt er 

dik bovenop bij de landelijke en EU bestuursleden. Vergeet niet het prangende 

probleem, hoe de toenemende vluchtelingenstroom op te vangen, het religie-

geweld te beteugelen en de nimmer aflatende oorlogzucht uit te bannen. 
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Dominantie is van alle tijd! Is dat niet een beetje ‘nieuwe verzuiling?’

De huidige rol van de media is cruciaal in de maatschappij. Dat begon al 

in de jaren 80 van de vorige eeuw met een nieuw blik open te maken met 

journalisten, die er nog steeds zijn, die scoringsdrift vertonen en het 

toenmalige ‘terreur’ massaal de huiskamer binnen brachten. Nu nog, is het 

niet anders, maar al te vaak is hun presentatie in hun opdringerige leidersrol 

sterker dan het geboden onderwerp of de genodigde gast. Verdraaid tot een 

onaangenaam beeld, met de ‘eigen’ ‘zuil’ opinie erachter geplakt. 

Dat zuiltje speelt dus ondergronds door met een gekleurd tintje, al zeggen die 

mediabronnen natuurlijk niet te zijn gekleurd. Maar zetten hun naam wel 

als (‘zuil’) omroepvereniging achter of voor de uitzending. Het is nieuws-

constatering in algemeen belang voor alle bevolkingsgroepen zegt men, 

maar is haast nooit objectief. De politieke scene om het zomaar te noemen 

gaat hier ook in mee en ziet kansen hun (eigen partij) belangen te behartigen. 

Niet het daadwerkelijke wordt verteld maar meer het randgebeuren zoals 

‘wij, programma-redactie’ dat voorstaan.

Dat is voor journalist en geportretteerde een moraalkwestie. De een voelt 

zich op eigen basisconditie, de ander op de eigen basis. En de moraal van de 

kijker? Wat is hun basis? Mening? Het wordt opgedrongen te kiezen voor een 

van de twee, eens of oneens. Prangende directe vraagstelling? Dat wordt een 

ontwijkend antwoord, een instabiele basis. Zo gaat het ook in kamervragen, 

uitspelen in woorden en benoemen, te communiceren zo moeilijk mogelijk. 

Het beste beloven en te plannen, maar is het ook waar te maken? Dat moet 

je KUNNEN met vakmanschap en kwaliteit. En geen halve waarheden per 

persoon uitkramen. Samen een coalitie vormen is samen tot democratie en 

economische verhoudingen te komen. 

Een waardesysteem dat samen een sterkte biedt aan de grond-basiscondities. 

Geheel bedoeld voor de sociale gemeenschap.

De mens is een individu en wil in zijn leven alle goeds afstemmen zo 
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persoonlijk mogelijk. Maar over het ‘samen’ in de samenleving leven, dan 

gaat het niet goed. Men kan de mensen in de samenleving algemeen en massa 

toespreken of voorlichten. Het zal niet werken. Een persoonlijke benadering 

door overheden of voor mijn part door de buurman werkt wel. Sta naast uw 

medemens, communiceer om samen de weg te maken naar de basiscondities. 

Dat vertaalt zich in vreugde van bestaan, gezondheid, prettig wonen, financiële 

haalbaarheden, respect voor de medemens en de andere religies, geen 

racisme en geen klassen- of hokjesgeest.

Ontzuilen is moeilijk als je ziet hoe krampachtig de landelijke politieke 

partijen vasthouden aan ‘eigen’ oude principes. En proberen die in te passen 

op de problematiek van onderwerpen tot een fundamentele oplossing. 

Het lijkt op een reparatie van een oude fiets met de eigen bekende leverancier, 

niet betrokkenheid te dulden van anderen. Doordrukken van partijvorming en 

regelgeving in bureaucratische zin. Echte overtuiging ontbreekt, ze zijn niet 

gemotiveerd als het ook anders kan of wordt voorgesteld. Er hangt alleen iets 

van een functionaliteit. En wat heerst er bij hun? Eenrichtingsverkeer! 

De relatie partijbestuur, fractie, coalitie, kabinet of de partijnaam tot de burger 

is een dominantiefactor. Voor ‘eigen parochie’ preken. Wat hard gezegd hier, 

het zal ook wel eens goed gaan maar ik bedoel het algemene wat aan hen 

kleeft, is de sleur.

Dan de waarden en normen op de politieke agenda 

Ook die veranderen steeds weer en dat gebeurt vanuit de maatschappij. 

Het een is in, of het andere is alweer uit. Voorstellen en plannen worden 

voorgesteld, weer verworpen of veranderd. Het is een onophoudelijke stroom 

van informatie die op uw persoonlijke agenda wordt losgelaten. Zo ook 

agressie, criminaliteit en de rechtsspraak met juridische uitspraken, botsen 

weleens met uw mening. De criminaliteit neemt maar toe, acceptatie daarvan 

is verwerpbaar, maar toch is er een zekere alledaagsheid, het sluipt erin, te 

bespeuren. Zo van daar moeten we mee leren leven. En dat is met veel meer 

dingen zo. Het heeft te maken met de tijdsorde, een periode van tijdspasseren, 
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gewenning, waarin het voorval was gebeurd en de aanname bij ons zelf, dit te 

verwerken en te accepteren. Want je moet het wel haast aannemen!

Zo kent de politieke scene al jarenlang het issue hervormen. 

De mogelijkheden zijn er, maar men wil NIET hervormen. Dit wordt niet 

openlijk gezegd, immers de gevestigde landelijke politieke partijen hebben 

hun kanalen (adviseurs, profs, oud partijgenoten, organisaties en overige 

verbindingen) die ze niet willen afvallen om de normen en waarden van hun 

eigen partij te schenden. Men denkt de identiteit van partij, hunzelf, maar 

ook van alle aanhangers te schenden. Anders gezegd, van hun geloof te vallen. 

En zo de wedstrijd te verliezen.

De communicatie met de burger is moeilijker dan men denkt

Een politieke partij gaat uit van ‘eigen’ denkbeelden te communiceren met de 

toehoorder. En zie het zo: leg maar eens uit dat je niet altijd de wedstrijd kan 

winnen, maar ook zomaar kan verliezen. De normen en waarden 

communiceren is niet op het lijntje af, maar een gemiddelde score. Met eraan 

een denkbeeld: te kunnen uitvoeren en daarbij het ook nog DOEN! Zelfs op 

papier staat het er, maar de praktijk? 

Is die communicatiekoppeling te maken? Zonder in de verzuilings- hokjes-

geest te treden? Ja dat kan door samen te werken, ook door de conflicten in de 

samenleving niet uit de weg te gaan. Conflicten met woorden als: ben ik niet 

met je eens..., dat is vervelend..., het is zelf tot arrogant toe als ‘niets mee te 

maken’. Een individueel te winnen of verliesgedrag. Je kan het winnen of 

verliezen in communicatie. Het spiegelt de maatschappij van nu: zoals de 

mensen met gedachtengoed ‘ik win van jou’, ‘de maatschappij en haar leiders 

deugen niet’. Zo spreekt de burger.

Zo! Hier spreekt de menselijke maat! ‘Ik eerst, dan jij’. Waar heb ik dat meer 

gehoord? Ja, in de hokjesgeest van verzuiling in de vorige eeuw. Is er dan 

toch nog verzuiling? Ja het lijkt er wel op. Ook op politiek terrein wordt de 

menselijke maat met voeten getreden. Je bent er zelf bij met life 
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televisiebeelden uit de Kamer, waar het met woorden wordt uitgevochten en 

in feite niets gebeurd. De burger snapt er niets van.

Als de landelijke politiek zo door gaat is dat de nieuwe hervormingsuitslag! 

De politiek verwijdert zich van de burger, en nog snel ook. En de burgers 

verwijderen zich weer onderling van elkaar! En dat vreet de maatschappij 

kapot. Hoe meer en meer het individu ontevreden wordt (gemaakt) hoe meer 

de vertrouwensrelatie met het leiderschap en politiek systeem vervaagd. 

Ik heb het al eerder gezegd in dit boek het is onafwendbaar, de politieke 

partijdood zal volgen. 

Een oplossing kan zijn het formeren tot een gezamenlijk front. Het is in de 

geschiedenis al eens eerder geprobeerd om een eenheidspartij te formeren, dat 

echter geen succes werd, maar nu zijn de tijden anders ingericht met de 

communicatie. Misschien kan het nu wel. De tijd zal het leren want ook als de 

EU wil doorzetten tot vorming van een Federale Staat Europa, kan het wel. 

Op papier theoretisch allemaal aantrekkelijk. Maar een bijna onmogelijke 

opgave. Maar als de politieke partijen hun dood zien naderen zal er snel met 

EU moeten worden onderhandeld. Maar wil de maatschappij dit ook?

Het zal cruciaal worden in de maatschappij om als politieke partij te 

overleven

Is het nog stuurbaar die maatschappij? De gemeenten krijgen al landelijke 

zorgtaken erbij. Er zullen er nog meer volgen waarschijnlijk. En hoe ligt dan 

de verdeling in de gemeenten met haar talloze partijen? Bestaat de naam van 

de landelijke politieke partij dan nog wel? Wordt het in gemeentes dan ook 

vorming tot een eenheidspartij? In theorie aannemelijk. Een hele brede 

coalitie niet meer, maar één raad met haar adviescommissies.

En de invloeden in de commerciële en dienstverlenende organisaties zullen 

meegaan met inperkingen van diensten die overbodig of dubbel blijken te zijn. 

De gemeentes vragen dan meer communicatie in directe verbanden met eigen 
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burgers. Gemeenschapswerking! Samen er aan werken. Dat is ontzuiling! 

U doet er toe. Wie u ook bent, in geloofsvorm, ras of culturele achtergrond, 

onderwijs of beroepen. De basisconditie kunt u vinden in de samenleving, voor 

u en door u. Maar de schijn is tegen. Zijn we wel op weg naar ontzuiling? 

Als we de laatste ontwikkelingen volgen in de religiezuilen lijkt het wel 

omgekeerd, de verzuiling neemt weer toe. Weg eenheid van ons allen. 

De hokjesgeest waart weer rond. De geloofsovertuiging van de Islam is het 

onderwerp van gesprek. Het overstijgt onze landsgrenzen. Daarbij is een 

aanwakkering en afkeer onder onze bevolking waar te nemen. 

De immigranten uit Europa en daarbij opgeteld het aantal asielzoekers uit 

verre landen is de burger eigen identiteit ‘kwijt’. Hoe kan ik met deze ‘andere’ 

burgers (leren) omgaan? Kan ik dat ergens zelf bespreken? Of moet het 

mij worden ‘aangepraat?’ Velen kunnen het niet begrijpen dat er vrijheid 

van geloofsovertuiging is. Vrijheid van menigsuiting is. Er gaan gedachten-

koppelingen rondwaren die alles samenvoegen met terreurideën de wereld te 

laten ontbranden. Hoe ver kan het nog verbreiden een goede inkijk of slechte 

inkijk op de Islam? De verzuiling hiervan is een basis aan het worden die 

ook niet weg zal gaan. En om er nu een politiek iets van te maken is al 

helemaal niet goed. Volgens mij is er alleen een menselijke maat mogelijk 

dit te bespreken met de geloofsbelijders van de Islam zelf. Daar is het 

oorsprongprobleem aan te pakken door een communicatie intern en zo naar 

de burgers in de leefgemeenschappen uit te leggen. Als ik bijvoorbeeld al in 

enkele discussieprogramma’s zie en hoor wordt er door moslims gesproken 

over hun interne probleemjongeren die maar niet door de 

maatschappij worden opgenomen. Deze jihadisten hebben zoals gezegd 

een moeilijke jeugd gehad, hebben geen uitzicht in een bestaan en voelen zich 

buitengesloten. Vervolgens hoor ik tot mijn verbijstering dat de Nederlandse 

maatschappij en bestuursorganen die jongeren moet toelaten en opnemen 

in de maatschappelijke klasse. Onmogelijk natuurlijk, de commerciële 

werkmaatschappij zit niet te wachten op probleemjongeren met opvoed-

kundige problemen. Met uitzichtloosheid op een goede werkgever
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Dit is geen overheidstaak. Wat men achterwege laat in de nu bestaande 

discussieprogramma’s op TV is de betreffende jongeren intern vanuit de 

Moslimgemeenschap bij te scholen wat betreft juiste visie op hun geloof. 

En daarbij ook mogelijkheden over beroepsscholing. 

Daar hoor je niets over. Men legt het probleem lekker gemakkelijk op het 

bordje, voor de hun ‘anders denkenden’ en de maatschappij. Zelfinitiatief 

ontbreekt volkomen door deze jongerengroep.

Het brengt mij gelijk op het onderwerp religie-communicatie in die 

maatschappij en de relatie met de politiek. Juist op dit gebied is de vraag of 

politiek en religie wel samen gaan. Het antwoord is natuurlijk nee. Maar de 

politiek zit er wel mee omhoog. Immers als er terreur aan verbonden blijkt 

met aanslagen op de bevolking is een ingrijpen haast nodig. En is de landsorde 

en veiligheid in het geding. Tot hoever kan een regering in discussie treden 

met een dreigement?

Het zijn wij zelf die moeten begrijpen hoe communicatie werkt 

De communicatie werkt maar ten dele meer, is verstoord door gewoon 

eigen kenmerken voorrang te geven tegenover de medemens. Het zijn zonder 

meer de klasseverschillen die weer de kop op steken, mede door economische 

redenen, maatschappelijke problemen en het extreme geweld dat een ander u 

aanricht. Om een beetje over communicatie te vertellen heb ik in het volgende 

hoofdstuk uzelf geanalyseeerd. Hoe u staat in de maatschappij en de relatie 

met de politiek.
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Nelson Mandela. (1918-2013) Een icoonbeeld ICP. Een communicatie met anti-apartheidstrijder.
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Hoofdstuk 8
Communicatie en haar invloed in maatschappij en de relatie 
met de politiek

Die relatie in communicatie maatschappij, dus u en de politieke 
wereld bestaat tegenwoordig meer uit beelden dan uit tekst en 
woord. Ook geluiden horen indringend bij de communicatie-
beelden. Er is op te maken dat de communicatie enkele krachtige 
kenmerken vertoond:

- kernbeelden, icoonbeelden
- kracht van foto- en filmbeelden
- het regisseren van beeldcultuur, de soort ervan 
 toepasbaar maken
- de informatie die de foto of film of tekst doorgeeft
- het delen van deze beelden, sorteren, deleten, keuzes maken
 voor de opslag of verwerping in uw geheugensysteem
- veel te veel beelden belemmeren het communiceren
 het teveel wordt een impressie beeld, wordt veranderd naar
 een eigen selectief opbergen in uw geheugen
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Icoonbeelden

Een kernbeeld foto, naam, woord, idool, club, muziek, ideologie, kan de uiting 

in communicatie zodanig sterk maken dat het een soort van merk wordt. 

Sommigen zweren niets anders te willen dan... en blijven dat ook trouw. 

Een eigen merk voor eigen gebruik, de relatie met de producent, product en 

leefgewoonte. Het is van toepassing in het commerciële bedrijfsleven maar 

kan ook toepasbaar zijn in de politieke wereld. Immers de poltieke wereld kent 

als geen ander het communicatieinstrument zich zichtbaar, hoorbaar en 

kenbaar te maken. En of dat nu een politiek naamlogo is of een persoon die 

hun vertegenwoordigd, het wordt het ‘merk’. Ook een gedane prestatie of 

uitvoering van een project, is het integrale onderdeel dat de score in 

communicatie bepaalt. Het kan ook een foto zijn van de persoon die meteen 

gelinkt wordt in uw herkenning met zijn/haar naam en van de politieke partij. 

Of het kan een interview zijn, als er maar koppeling is met de aanschouwer/

kiezer. En als dat maar veel gebeurd en positief is, is een icoonbeeld in 

vorming. Wij noemen het in vaktermen ICP. Integrated Channel Planning. 

Dit betekent gewoon in de praktijk dat: communicatiemiddelen tot een 

eenheid te vormen in kanalen/media tot volledige ordening. En dat is in de 

politieke communicatiewereld ook van toepassing. 

De uitvoering ligt in de creatie- media- en middelenkeuze. Zo wordt de 

‘beeldfoto’, ‘merk’, naam, persoon, imago partij, gestimuleerd en de impact 

geoptimaliseerd. Het behoeft wat nader uitleg, de verhouding van ICP en de 

grafisch ontwerper, dus in mijn geval en de verhouding met de maatschappij. 

Want is de grafisch ontwerper nu een ‘integrator’, een soort van eenheids-

vormer die de items koppelt? Of is hij/zij een ‘specialist’, een vakman die de 

eigen artistieke creatie vooropstelt? De grafisch ontwerper maakt de schakel 

in beiden, in een netwerk. Doorontwikkeld en geplaatst in een artistiek 

bevredigend resultaat voor de doelgroep. In een informatieconcept met 

gebruiksklare tasks voor de gebruiker. Toekomstgericht, origineel, 

conceptbehoudend. Maar niet te overschattend, alle ijs is niet even dik!
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Door consequent te zijn in uitingen komt er zeker respons terug. 

Bij vele politieke partijen is er dan ook een woordvoerder, altijd dezelfde 

persoon, die de huisregels kent en de basis draagt. Wanneer er sprake is van 

toenemende wisselingen van uitingen, gedrag, personen en missers, is er geen 

eenheid, ook in de respons en zal het ervaren worden als een verloren 

investering. Intern kan men wel met medepartners werken en dat is ook zo 

met onze volksvertegenwoordigers, al moeten die wel in de gezamenlijkheid 

blijven opereren. Ze kunnen brainstormen in stadiums en dit doorgeven aan 

de woordvoerder.

De burgermaatschappij kent dat zeker ook, nog in de eigen verwarring en 

chaos, steeds dezelfde politieke kleur of partij als een terugkomend ‘eigen’ 

merk. En blijft er vaak bij dat icoonbeeld te adoreren. Ondanks bijvoorbeeld 

tegenvallende resultaten van een partij. Het naamlogo of de partijpersoon 

wordt een ‘vriend’ merk voor die kiezer. Het is een mens tot mens situatie. 

Het is daarom ook bijzonder belangrijk dat een lijsttrekker van onberispbaar 

gedrag moet zijn.

ICP is gewoon partijmarketing uitvoeren met campagnes en promoties die 

bijdragen aan het partijmerk concept. Dat is te onderscheiden in twee dingen:

1. de consument, kiezer, burger, de verbruiker, bieden tot 

 overeenstemming te zijn met de uitgevoerde maar ook de geplande 

 politieke daden.

2. de gerichte basisconditie van de burger die te kennen in karakter 

 en gedrag.

Het is vooral het tweede punt daar op te richten, de basisconditie te 

beïnvloeden met partijpromotie. Wat te zeggen tegen wie en wanneer. Het is de 

beoogde doelgroep. De politieke partij legt een focus in volharden, passie van 

het vak en een zeer sterke motivatie. Met discipline naar het doel. En zeker 

niet afwijken van het ingeslagen pad, de partijcontex in beeldende uitvoering 

en structuren. En dat voor interne en externe communicatie. 
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Wij zijn... ? Ik ben... !
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Wat hoort en ziet de kiezer, burger hiervan in de leefmaatschappij?

De communicatie uiting, campagne, interview, hearing, promotie mag niet 

afgedaan worden als een toegiftje, maar een impact tonen die de burger 

aanspreekt. Spreek dan ook van een supersterk ‘merk’. Blijf dit partijmerk 

behouden, proactief te blijven binnen de vorderende tijdsgeest. Telkens met 

een uitstralende waarde die de aangesproken burger nog steeds begrijpt en 

voorstaat. De snelheid van de informatie en social media spoelt elke dag over 

ons heen via allerlei soorten media en veroorzaakt natuurlijk ook ontelbare 

neveneffecten in de verwerking ervan. Het is te analyseren in twee punten:

1. het bericht is niets nieuws, we negeren het bijna automatisch als 

 ‘weet ik al’. Het betekent een kleine ‘upgrade’ of bevestiging van uw 

 hogere macht ego.

2. het bericht bevat meer betrouwbare en gedetailleerde informatie, met een 

 bijzondere uitvoering in beeld en vormgeving. Het geeft een nuance van

 toevoeging in uw ‘bestand’ dat al of niet was aangelegd. 

 De beschouwer, burger, kiezer kan tot verbeterde inzichten komen. 

 Maatschappijbevorderend. 

Van nature is de mens nieuwsgierig 

Zo biedt een creatieve vormgever via het netwerk dus een weldadige 

informatie voor de leefmaatschappij. Maar alles moet wel strikt en consequent 

uitgevoerd worden in de partijhuisregels.

Het is gewoon marketingcommunicatie, een deelwoord van communicatie. 

Bijna een ontastbaar woord, maar kan zeker zichtbaar worden als de 

uitvoering van het partij ’merk’ professioneel wordt gebonden met de hoogste 

kwaliteit te bieden. Die gebondenheid is een merkstrategie vormt een 

icoonbeeld. Of noem het een imagobegrip. De aanname van herkomst! 

En bewaak intern dit beeld! Want het is bij de burger/kiezer een keuzeplaats 

van kwaliteit en vakmanschap. Maar pas op partij, want succes is breekbaar. 

Dat is met name de concurrentie, de mededingers onder de diverse partijen. 
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Ze kunnen inbreuk plegen, merkinbreuk door soortgelijke berichtgeving of 

daad te stellen, er een eigen visie op te planten of zelfs het bericht of product 

anders te benoemen of zelfs te claimen als waren ze zelf de bedenker van het 

concept.

De commerciële structuren in een maatschappij veranderen steeds sneller 

met een enorm verwerkingspercentage. Nieuwe invloeden en ontwikkelingen 

zeker gezien in het digitaal verkeer gaan in de toekomst door tot... weet men 

nog niet. De traditionele media staat onder vuur en kan het nog maar 

nauwelijks winnen van de gewone burgermaatschappij met al haar webblogs.

Zo is te constateren dat het TV-nieuws meer entertainment en achtergrond-

informatie is dan het brengen van de eigenlijke feiten. Die media brengt 

met zware icoonbeelden van geweld en vaak sensatiebeelden gespekt met 

emotieverhalen, die kernbeelden bij uw brein binnen. En dat in herhaling, 

steeds weer opnieuw. En daarbij oneindig over hetzelfde onderwerp. 

Geen wonder dat u een antipathie, afkeer opbouwt over het (politieke) nieuws. 

Daarbij komt nog het ongrijpbare politieke verhaal en gezicht van de 

kopstukken van landelijke partijen die telkens onbegrepen en ‘niets’ zeggen, 

dat vormt een punt bij de burgerij tot irritatie. Onze maatschappij is meer en 

meer een emotiemaatschappij geworden. De politiek wordt afgewogen door de 

burgerij. Schandalen, financieel verkeerde besluiten en ‘zware beelden’ zoals 

moorden, oorlogsbeelden, bedreigingen en rampen zijn geworden tot 

‘impactbeelden’ en wel in toenemende en in herhaalde mate. We zijn het 

kotsbeu. En het sterkt het wantrouwen richting berichtgever. 

Dit leidt onherroepelijk tot breuken in de ‘merk’relaties. Zo holt het politiek 

vetrouwen achteruit.

Wat er kan verbeteren is onderscheid te maken in het communiceren van de 

te tonen beelden/foto’s. Te matigen met de verschrikkelijke beelden. 

Het journalistieke verweer zal wel zijn: we verbergen niets, u heeft recht op 

alle informatie. Maar vaak is het beeld niet nieuw en steeds herhaald. 
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Maar dient het belang geheel niet. Verbeter de dialoog of het gedrag, in 

openheid en transparantie te vertellen. Niets verborgen te houden of onder de 

pet te houden. Versterk de dialoog met de juiste partners en of medewerkers. 

Bewaak als partij de basis uitgangspunten en luister naar de maatschappij. 

Bereken de kansen tot slagen met een analyse. (ik doe niets anders dan dat in 

vakgerichtheid) Het is gewoon signaleren wat de relatie met de burgermaat-

schappij moet zijn.

We benoemen het communicatiediscipline, het delen van visiebeelden, 

woorden en teksten, sorteren, deleten en keuzes maken. Zodanig tot die, in dit 

geval horen tot het burgersysteem die de burger aanspreekt. Die burger 

krijgt enorm veel info te verduren met de bijbehorende ‘spam’ aan conflict-

informatie. Die ongewenste info, meestal van mondiale aard gaat in de 

persoonlijke keuzes van u vervormen tot impressies wat al eerder is verteld. 

Die op zijn beurt als een vervormde impressie, een definitieve aanname van 

het beeld of woord in het geheugen staat en blijft. En in veel gevallen geheel 

niet meer klopt met de werkelijkheid. 

De negatieve besluitvorming is haast altijd blijvend een verwerping.

In landelijke politiek of lokaal zelfs kan ook zoiets voorkomen en soms is het 

zelf heel nabij. Denk maar eens aan gemeente Bergen op Zoom en de 

voormalige Philip Morres sigarettenfabriek die in 2014 haar deuren sloot. 

Wat een massaontslag betekende voor de vele werknemers in de gehele regio. 

Het is een enorme impact voor alle betrokkenen, met een vernietigend oordeel 

eraan verbonden. Een ramp voor de werkgelegenheid. Zo is er smet gekomen 

voor altijd op de naam en fabriek Philip Morris. De impact en vooral de manier 

hoe berichtgeving en communicatie werd gebracht is nu bij u ‘intern’ 

opgeslagen als een catastrofe. Nimmer uit te wissen.

Dus is zeer nauwkeurig en selectief werken aan wat je als ‘berichtgeving’ als 

partij aan de ‘doelgroep’ uitzend of communiceert van groot belang. Het kan 

ook voorkomen in het dienstenverlening product van de gemeente, benoemd 
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of actueel te zijn of worden. Dat het zo mis kan gaan? Maar ben je wel 

‘eigenaar’ van plan of idee? Of gewoon de uitvoerder/manager ervan? 

Zeker is wel dat er meestal een partijnaam achter zit. En eenmaal mis gegaan? 

Dader(s) krijgen de schuld met ‘zwarte piet’ en al. Zo ben je weer beland in de 

verbondenheid van een goede of slechte prestatie die ik al eerder noemde.

Is het plan, idee of de uitvoering daarvan behandelbaar of heeft het invloeden?

Dat is managen met haast iets onzichtbaars. Zijn er kansen in belang, nut, 

verwachting en is het financieel haalbaar? Is het in het belang van de 

maatschappelijke samenleving? Calculeer de teleurstelling erbij in. Want dat 

kan ook gebeuren. Beloven is doen! En de stelling is: resultaat en kwaliteit is 

het product.

Communicatie is een krachtig en effectief instrument voor het creëren van 

verwachtingen en het reduceren van risico’s in bijvoorbeeld geldstromen, 

materialen en de soort uitvoering. We noemen dit ‘expecting’:

- verwachting van wat? Nut? Kwaliteit?

- verwachting van hoe? Gaat het werken? 

- moeilijk of makkelijk?

- verwachting van wie? Aanname van de tegenpartij? Wat vinden hun ervan?

Alles bijeen geanalyseerd moet het een positief strategiebepalende 

communicatie of opbrengend product zijn, wat doorslaggevend moet zijn voor 

de uiteindelijke beslissing. Overtuig en vernieuw, met een eigen postuur en 

imago. Sta voor concept en mening. Als een spiegel van de burger. Blijf alert in 

de leefmaatschappij die steeds weer verandert en participeer daarop. 

De politieke markt is tegenwoordig heel verwarrend en instabiel. 

Dat is zonder meer niet goed.

Het is zeker te benaderen de ‘doelgroep’, de kiezer. Via de maatschappijorde 

kan de weg gezocht worden, al is die weg variabel en heel onvoorspelbaar. 

De doelgroep kan worden opgesplitst in ‘subgroepen’. Deze hebben op hun 
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beurt weer een onherroepelijk verband met oude stemgedragingen, banden, 

relaties, vertrouwen met de verschillende keuze in politieke partijen. Met wéér 

een verdeling in de subgroepen in leeftijd en welstandklasse. Zie zo maar eens 

een ‘change’, vertrouwensband te verkrijgen. Dat zal niet meevallen.

Want de politieke partijkeuze maken voor de kiezer is net zo moeilijk voor 

die kiezer als te kiezen uit het assortiment van een supermarkt. Is het een 

aankoop van een ‘merk’ of merkloos, een huismerk? Is de kiezer of ‘koper’ 

standvastig en blijft onwrikbaar bij zijn oude product? 

Zo is een gevestigde politieke partij zijn naam niet meer zeker, of toch wel? 

Er is immers zoveel keuze te maken. Die kiezer is niet te onderschatten, is 

handiger en mondiger geworden, zeker nu digitaal met haar webblogs. Krijgen 

zeker in de toekomst het monopolie. De burgers gaan samen in communicatie, 

dus niet alleen maar in een communicatie opgelegd, van zogenaamd 

hogerhand. Overheidsverzet?

Dilemma of verandering?

De media gaat de kant op van geen voorlichting of communicatie meer te 

geven via pers/krant of TV. Men gaat meer de kant op van ‘consumptie.’ 

Dat wil zeggen, u dient als consument, toehoorder, beschouwer het gebodene 

strikt te aanvaarden, onverkort: geheel door te slikken! Het antwoord hoe u dit 

ervaart kennen ze niet, willen ze niet en kunnen het niet anders meer. 

Het journalistieke clubje kent een streefjournalistiek, hun wil om te scoren 

is heel hoog. Gaat zelfs voorbij de uiteindelijke format van nieuwsgaring: het 

eigen programma eerst, ‘ego in competion.’ Ze zijn verbonden met de uitgever, 

de programmamaker, redactie en de omroep. Met daarbij een concurerend 

kopiegedrag van andere omroepen met hun ‘praat’programma’s. 

Die hetzelfde onderwerp presenteren.

De leefmaatschappij bepaalt het dagelijkse ritme, de stemmingen. Antwoorden 

komen van u: ik wil het niet doorslikken, ik heb een eigen mening. 

Bundelingen ervan zien we terug in discussiegroepen en actiegroepen tot een 
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AZBCCommunicatie, leren lezen!
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ontevreden massacommunicatie. Let op: de burger is er met velen en de 

landelijke politieke partijen merken nu al dat hun managers nog maar net 

aan het randje staan. Ze houden nog vast aan het oude verworven ideaal van 

mediapolitiek te verkondigen in eigen gelederen. Proberen zich staande te 

houden. Door een opleggende (wets)positie te hanteren, de baas te blijven over 

de burgerij. Maar het is niet vol te houden op den duur.

Vernieuwende strategie in mediaformats in de nabije toekomst 

Ik bedoel de soort van communicatie. Hoe? Daar moet je strateeg voor zijn. 

Wel weet ik zeker dat de gedrukte mediacommunicatie zal verdwijnen zoals 

ook alle tijdschriften. Het digitale individu zal toenemen. Is al veel merkbaar 

in de doelgroep ‘jeugd’. Het digitale netwerk wat nu grotendeels op het 

toetsenbord plaats vindt zal verbonden worden en zelfs geheel vervangen 

worden door de digitale mobiele spraakcommunicatie. Het is al op beperkte 

schaal aanwezig en we noemen dit ‘activation’. Bijvoorbeeld communiceren 

door middel van interactieve apparatuur netwerken. Het activeren vindt plaats 

door chats, bloggen, skypen, facebook, websites en email verkeer. Het kent 

raakvlakken in community, forums en dialogen. Kan het in de hand 

gehouden worden, in regie? Een item kan niet eindeloos doorgaan. 

Een voorbeeld daarvan is YouTube. Eenmaal gecommuniceerd, geplaatst 

erin... gaat er nooit meer af! Maar er zal eerst een behoorlijke slag geleverd 

moeten worden op technisch terrein qua netwerkbeheersing, netaanbieders en 

de persoonlijke veilge databeveiliging.

Interactieve beleidsvorming is dat de oplossing?

Dit is eigenlijk al niets nieuws meer. Bestaat al jaren maar kent nog 

raakvlakken die nog niet zijn opgelost om tot een waardig besturingsnet te 

werken. Het heeft namelijk te maken met de grootte van het draagvlak beleid. 

Landelijk en mondiaal is het te groot iedereen te horen, terug te koppelen 

in een besluitvorming te betrekken. Dat is meer een gemiddeld percentage 

geworden om de visie door te voeren. Anders is dat bij een (kleine) gemeente. 

Hier is wel inspraak van de burger bekend alhoewel dat voorzichtig moet 



170        |

worden gezegd, want kan een burger wel besturen? Die gaat immers bijna 

altijd voor eigenbelangen. Die inspraak is dan ook beter een ‘beperkte 

inspraak’ in het interactieve beleid. Een gemeentebestuur van welke samen-

stelling dan ook is niet gebaat met het volledig betrekken van de burger(s) 

in beleid maar kan het formuleren als: aandacht van/voor de burger. Er moet 

hun ook iets worden aangeboden. Een visie, een plan, voornemen van. 

En is dat namens de gemeente of via een lokale partij? Want men kan wel 

zeggen, de burgers er bij te betrekken, dat komt een partij wel goed uit. 

Maar daadwerkelijk doen, dát komt weleens minder goed uit.

Zo is het moeilijk ‘de allochtonen’ en ‘de jongeren’ te betrekken in sommige 

situatiegevallen. Geeft de gemeente daar wel genoeg aandacht aan, of ook aan 

andere groepen? Niet? Dan kan je er ook weinig terug verwachten, zij zullen 

zich tegen de gemeente keren. En het inspraakinstrument van de gemeente? 

Ligt dat centraal in de gemeente of loopt dat nog via de afzonderlijke politieke 

partijen? Zo zijn er vragen die bij burgers leven: de inspraakavonden zijn 

alleen voor eliteburgers, ik wordt toch niet gehoord. Veel burgers denken daar 

zo over. En, in welk stadium van een item wordt ik betrokken? Misschien pas 

als het plan al ter tafel ligt? Tevens vraagt de burger zich af of zo’n inspraak-

avond wel zinvol is, er moet zeker sprake van zijn van discussie en 

woordinbreng. Wordt mijn verhaal wel meegewogen? Doe ik er wel toe?

En de verwerking van de inspraak of mening althans van die burger. 

Waar blijft dat? Is er in de gemeente één communicatieadviseur? Of spreekt 

elke partij voor zichzelf in plannen en voor de media? Gaat het verwerkings-

rapport in stadium mee in het speelveld, tot het verslag een gemeentelijke 

persvoorlichter bereikt? Hoe ver zijn we dan al?

Een communicatieadviseur binnen een gemeente, als die er al is, heeft dan 

ook een echte professionele baan/taak die het enorm zwaar zal krijgen gezien 

zijn/haar ‘neutrale’ rol binnen de gemeentelijke kleuren. 

Hij of zij zal een behoorlijk bestuurlijk en organisatorisch inzicht moeten 

hebben van de gemeentelijke processen. Met alle in en outs van het lopende 
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plan en ook daarbij de betreffende partijen volledig te respecteren, en op 

juiste woorden te communiceren met de media. Ik zie dit ook nog niet geheel 

slagen. Het foutpercentage is nog groot en de daarmede onderlinge partij-

beschuldigingen waar het fout ging, zijn dan ook geen goede zaak voor het 

gemeentelijk bestuur. Daarenboven is het veel tijdrovend en teveel papierwerk 

in de interne communicatie partijen onderling. Daarom is een interactief 

beleid niet altijd een juist instrument. Anders gezegd: op papier aantrekkelijk 

te zeggen om samen met belanghebbenden tot bepaling, evolutie en uitvoering 

van beleid te komen. Maar in de praktijk tot een samenwerking te komen, is 

niet zo gemakkelijk als gezegd, meningsverschillen en standpunten blijven 

harde kernen. Dat is dan een communicatie in regioklein naar burgerij, maar 

hoe dan de communicatie van landelijke overheid richting gemeente en in 

overdrive naar de landelijke burgers?

Nihilisme

Is een denkwijze in een sceptische vorm met een reductie in definities tot 

classificaties. Dit kan op een passieve sociaal manier en een actieve politieke 

manier. De passieve vorm kent beschouwingen in leed, geloof, gevoel, isolatie, 

kleinheid, angst en hopeloosheid in het menselijk bestaan. Ook wel de neer-

gang van de mens in een neerwaartse spiraal die leidt tot een ondergang.

De actieve vorm kent beschouwingen als actie, revolutionair, destructief, 

creatief, de sociale organisatie van de maatschappij is zonder een constructief 

programma en deugt niet, kiest voor een rationele wereld, logisch, uitkomsten, 

realiteit, is niet theoretisch, wel wetenschappelijk, emotieloos en kent een 

logische psyche en te destileren. Alle waarden zijn relatief in eenvoud maar 

ook wel complex.

Een nilhilist buigt niet voor de autoriteit, neemt niet zomaar iets aan van het 

principe van iemand of de oorsprong van het gestelde. Hij vertoont scherpheid 

en vernieuwing, maar dat kan ook wel eens in communicatie tegenstellen tot 

een negatief antwoord.



172      |

Nihilisme, positief of negatief levensbestaan. Droom of werkelijkheid?
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Nihilisme komt voor in de maatschappij en in de politiek. Onze menselijke 

aard is nu eenmaal om eenvoudige dingen complex te maken. Het ding uit te 

vergroten en te beredeneren. Met diverse opties te bezadelen en te analyseren. 

Het is geheel ons menselijk bestaan en voor iedereen is er een zelfde bestaan. 

Geen onderscheid is er te maken fysiek. Eens komen wij allen op een plek, 

de dood. Ons brein creëert met moraal, regels, orde, excuus en rechtvaardiging 

tot een zelfbeeld te interpreteren van een eigen waarheid te voorzien en de 

ultieme controlebeheersing. Daar staan ook fantasieën in, geloven en een 

‘droomwereld’, er omheen draaien wat niet nodig is, want er is er geen en 

komt tot een eigenwijsheid met een onbeduidende ‘verklaring’ te geloven 

ervoor en erna.

Maar een nihilist deelt alleen wat past, geloven of niet geloven, wat van belang 

is. Ter zake doet. Zoals bijvoorbeeld sterven, het is een belang van erkenning. 

Zonder sterven zouden wij niet hier zijn. Wat zijn we anders dan? Dus sterven 

is van belang. Het is een rechtvaardiging die geen droomwereld is, gewoon 

een opeenvolging van hetzelfde. Voor iedereen dezelfde constructiewijze, zijn 

bestaan!

Nihilisme koppelt daar ook een waarde aan, het levensbestaan. In een selectie 

van beïnvloeding van hier te zijn? Daar horen ‘positief’ of ‘negatief’ bij. 

Tegen- of voorstand in ons handelen, acceptatie, leren in levensperspectieven.

Is de chaos te beheren? Is er een professional voor nodig ons te leren te 

‘denken’ en dit te beheren? Is geheel niet nodig. Geloven in de toekomst is net 

als in de spiegel kijken. Wij zijn...? Het is niet (de toekomst) ben ik een goed 

of slecht mens. Ga door met leven! Veel mensen graven zich in in zelfbeelden 

van ethieke en morele doemscenario’s, die er niet zijn.

De mens is een ‘onderdeel’ in het kosmische rad, heeft een ziel (beeld) 

een nederig gevoel onder ons in een geheel van hogere machten te geloven. 

Dit heeft te maken met het goede en slechte in u, een weegschaal van het 
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betrekkelijke leven, de verwachting. Dat doet u zelf. Welk domein is dan uw 

leven? Van de ‘oppermacht’ of van uzelf? De nihilist zal bekennen, ons domein 

is het, tot een goede of slechte verantwoordelijkheid zich eigenlijk zelf vrij te 

spreken. Het zal doorslaan naar eigenbelang en dat staat niet al te betrouwbaar 

meer te zijn.

Op de korrel genomen een conclusie te verbinden met ons éénmalige 

leven is het innerlijke van ons zelf de ‘oppermacht’, met een buitenkant van 

nietigheid. Ons innerlijk ‘rechtvaardigt’ ons bestaan zodanig van ‘zelfgeloof’ in 

successen, verlangen en kracht. Dus een wilskracht om een ‘god’ te zijn, zoniet 

dan zal je buitenkant altijd niets betekenen. We zijn zelf als mens, lichaam en 

geest een ‘teken’, symbool. De verklaringen van het symbool zijn niet al te best. 

De bestaande feiten zijn nu eenmaal van alles twee. Dualistisch van of of. 

Dat betekent tegenstellingen en wat is nu de uitweg of richting? Er zijn er twee, 

leven en dood.

Religie ‘droomwereld’ is dat een ideologie?

Het ‘teken’ het symbool de ‘betekenis’ en het allegorie en metaforen beeld loopt 

door elkaar heen. Geloven is niet iets wat je ziet, maar zien is het geloven. 

Als we de religiekwesties van nu in mondiaal verband bezien is dit niets 

nieuws onder de zon. Idealisme is de mens niet vreemd evenals de 

onderwerping aan een hogere macht. Wat zijn de grondbasis elementen van 

ons? Elkaar haten of in vrede leven? Allebei behoren ze bij de ‘droomwereld’ 

een symbool. Dat een betekenis meedraagt. En wel zo, in iedere innerlijkheid 

van een mens. Daarbij nog een opgeteld de vorm van racisme, religie-

verschillen en de maatschappelijke status. Gaat de politiek en communicatie-

molen er ook nog eens in meespelen dan zijn we in chaos.

De moslim religiediscussie is in volle gang en wordt met voeten getreden. 

Door beide partijen van gelovigen en niet gelovigen. Met de Islamreligie is 

niets mis, hebben het recht van eigen geloof te belijden in eigen waarden. 

Maar om dit te koppelen aan een politiek niveau en de inmenging op hun 
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religieuze waarden is onjuist. Wie doet dit en hoe is het toch zo een politiek 

issue geworden? Integratie van mensen in onze westerse culturen, verkeerde 

communicatie en opvattingen van de maatschappij stempelen de metaforen in 

ons bestaan. Zijn wij en ‘hun’ een ander ras? Is er sprake van kweken tot 

metaforen als discriminatie en racisme? In zekere gronden wel geboren, 

decennia’s geleden al. Verschillen in opvattingen over de vrijheid van 

meningsuiting. Is dat bij hun in oorsprong niet? Dat botst met onze westerse 

opvattingen. We gaan weer vooroordelen geven niet alleen af op de moslims 

alleen, maar ook op de gehele culturele samenleving. Noem maar op de Polen, 

de Oost Europeanen en de mondiale asielzoekers. Wat is er nog te noemen 

aan Hollands?

De symbolen worden verward. Symbool ‘Holland’ heeft een andere ‘betekenis’ 

gekregen. Aangewakkerd door een andere ‘droomwereld’ uit Brussel die een 

‘nieuw’ symbool wil creëren een Staten Europa. Dit is maatschappelijk een 

‘betekenis’ gaan worden die algemeen niet positief wordt ervaren. Het brengt 

onrust bij de bevolking over economische perspectieven en de bijbehorende 

politieke leiders worden eveneens negatief beoordeeld.

En dan komt er bij de maatschappij ook nog binnen de ‘droomwereld’ van 

Moslims een Islamitische Staat op te richten. Ideologie of politieke werkelijk-

heid? Voelt het Westen zich anti tegen dit idee? Dat kan politiek niet gebeuren 

voelt iedereen al op zijn klompen aan. Deze ideologie van Islam is vrede 

brengen en in vrede leven, een beter mens te zijn, in de hele wereld, maar 

krijgt geen antwoord. In de Islam komen de groeperingen voort die door 

middel van intimidatie, angst verspreiden met aandacht te eisen, terreurdaden 

plegen die westerse en anders denkenden afdwingen hun ‘droombetekenis’ te 

volgen. Maar dat is zeker geen beter mens zijn.

Het is bekend met ons systeem, actie en reactie, interactie. Met extremisten 

en terroristen worden er geen zaken gedaan. Alhoewel sommige en toch ook 

vooraanstaande moslimleiders, theologen en moskeeraden verklaren, - al zijn 
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ze tegen geweld, en tegen de verraders van hun religie, de tereurorganisaties 

IS, Al Qaidah en Boko Haram -, gesteund, getraind worden door Westerse 

veiligheidsdiensten en andere organisaties - met financieel of andere 

ideologische principes - voor geldelijke baten in deze conflicten. Ze doelen op 

wapenindustrie, oliekartels, drugs en ander geldelijk gewin. 

Is er complotering? Angstaanjagerij? Journalisten bang maken? Het vooruit 

schuiven van ‘doorbraken’ van de westelijke leiders om escalatie te 

voorkomen? Extremisme moet niet kunnen, verdedigen van ‘eigen’ veiligheid 

nationaal en mondiaal is ons goed recht. Hoe kan er toch een ‘vrede’ komen? 

Door de ‘onvrede te bestrijden met het wegnemen van meningsverschillen 

en dat zijn in basis, discriminatie en racisme.

Is het haat van de Islam-verraders (met georganiseerde voeding van hun 

leiders) tegenover en IN de Westerse samenleving? Of is het haat IN de 

Westerse samenleving tegenover de extremistische ideologie?

En vrijheid van meningsuiting is in onze westerse wereld een algemeen goed. 

Maar betekent dit ook de vrijheid tot te mogen kwetsen van personen of 

religiepersonen? Het respect van een mening uiten is een respect te tonen 

wat ook een ander NIET wil. Wij westerlingen hebben dan ook een algemeen 

stempel op ons, dominant!

En de ‘betekenis’ die je terug kan krijgen is dan ook provocatie. Willen wij hier 

ook op reageren doe dat in een antwoord te noemen pacificatie, tot vrede, tot 

rust brengen. In oprechtheid en antwoorden met de echte Islam gelovigen in 

media MET respect in het debat!

Symboolpolitiek

Het sluipt in de maatschappij het gebruik van ‘symbolen’ in het politieke 

domein. Het toont een ‘aanpassing’ in het politieke vertoon in communicatie. 

Het gebruik is al decennia’s oud. De politieke conversatie doelt een statement 

of ‘richting in te slaan’ door een maatschappelijk symbool erbij te betrekken. 

Een maatschappelijk issue of publieke opvatting over verschillende domeinen 
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als integratie, racisme en normen en waarden. De politici krijgen een 

‘bijnaam’ systeempolitici. Ik heb al eerder gezegd dat de maatschappij zelf 

bepaalt en ook inricht in functie. Botst wel met het politieke domein van 

sturen en leiden. De politieke partijen is meer geworden tot een competitiespel 

onder elkaar in een speelveld van dagelijkse bekommernis, een tijdsspanne en 

zwarte pieten. Wij, u en ik als identiteit van de maatschappij zijn de speelbal. 

Een die verschilt per grootte. De gevestigde vele politieke partijen zijn met 

elkaar in strijd niet zozeer om uw belangen te behartigen en de effectiviteit 

van de samenleving maar meer hun eigen ideologie, symbolisme in verbeel-

ding en woorden te handhaven. En door de eigen chaos is het inderdaad voor 

hun geworden zelf als partij te overleven. De systeemsymbolen als domeinen, 

milieu, veiligheid, zorg, verkeer e.a. worden doorspekt met metaforen als 

‘we gaan bruggen bouwen’, ‘uw zorg onze zorg’ en ‘we zijn op de goede weg’, 

‘de onderste steen zal boven komen.’ etc.

De politieke partijideologie is zo vast aan hun ‘droombeeld’ gekoppeld dat 

er een rotsvast patroon ontstaat als ‘geloven in prediking’. Daarbij is hun idee 

dat wat hun verkondigen de absolute waarheid is en dat de mens midden in 

de maatschappij verre van rationeel kan denken. Een gehele misvatting 

natuurlijk. Hun verbeelding is nog altijd een collectief dromen, met veel 

vertellen om niets mede te delen.

Wie heeft het voor het zeggen in een kabinet? Neoliberalisme!

De processen van ‘samenwerken gaan uiterst traag. We kennen de samengang 

van socialisten en liberalen na WOII, vooral als in 1994 een ‘paars’ kabinet tot 

stand komt. Bijeengevoegd een noemer als neoliberalisme. Is dit de goede weg 

op? De maatschappij had de jaren 80 van de vorige eeuw wel een economische 

recessie gehad met hoge werkeloosheidcijfers en veel somberheid. 

Zou het beter gaan met een paars kabinet? De maatschappij die gevormd werd 

volgens nieuw inzicht werd meer een commerciële markt, werkt goed maar 

krijgt vanzelf een ‘verzadiging’ of ‘geen interesse’ in het politieke debat of de 

discussie. De Staat ‘vergeet’ de burger als het ware en houdt zich meer 
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bezig met mondiale zaken en haar politiek zelfbeeld. Het sociale in de 

welvaartsstaat verliest terrein. De politieke ideologie is het neoliberalisme 

naar voren te halen en uit het publieke domein te halen meer naar private 

eigendommen te schalen zoals posterijen, telefonie en spoorwegen. 

Men dacht het publieke domein te versterken maar het werd ook zo meer 

vercommercialiseerd. Want zo heeft de Staat ook geen controle meer over deze 

zaken. Men dacht het in te passen in partijenideologie namelijk het symbool 

van Nederland, het koopmanschap. Nederlands glorie! Maar dit werkt niet 

want de nationale trots, nationale multinationals, maatschappijen en 

corporaties gaan meer naar mondiaal terrein. Met de hoofdvestigingen in het 

buitenland. De politieken bedoelden het goed maar het is meer ‘uitverkoop’ 

geworden.

Daarbij genomen is er in de jaren negentig, het begon al in de jaren tachtig, 

een ware media explosie. Computerland start op. En het omroepbestel moet 

op de schop. De neoliberalen denken orde te scheppen met een verdere 

ontzuiling van de burgerij door met nieuwe wetgeving commerciële zenders 

toe te laten op het medianetwerk. Het gevolg is een enorme uitbreiding van 

zenders op radio en tv. Men had politiek gedacht de ontzuiling en ontkleuring 

van de maatschappij te handelen, wellicht ten doel voor eigen zielenwinst, 

maar niets is minder waar. Met de komst van de zenders komen er een massa 

presentatoren en journalisten bij. En die groepen samen met de omroep-

redacties zijn ook gezuild en politiek gekleurd! Er ontstaat gewoon een nieuw 

speelveld, ander stadion zogezegd. Nu wordt het nog méér marktpopulisme 

met een maatschappelijke strijd om de kijkcijfers, met een tentoonspreiding 

van grofheid, incidenten, schandalen, achterklap etc. Met de bijbehorende 

symbolen, metaforen plus icoonadoraties van personen en zogenaamde 

‘tv sterren’ en BNers. Nieuwsgaring volop, maar ook chaos, naïeve presentaties 

en eigen hautaine persoonsvertoningen in de praatprogramma’s.

En op politiek domein?

Het ideologie van de neoliberalen is aangevuld met wij doen ook mee met de 



|      179

h
o

o
fd

st
u

k
 8

 | 
c

o
m

m
u

n
ic

a
t

ie

mediaparty. Als de burger beïnvloed kan worden door de commerciële zender 

met de reclameblokken in het mediadomein dan kunnen wij meedoen door 

collectiviteit te scheppen richting kijker middels onze issues, vraagstukken en 

politieke wensen. Een communicatie te brengen in het wij/zij denken. 

De verbondenheid komt er wel met een burgermaatschappij met 

‘herdenkingen’ en ‘stille tochten’. De politieke domeinen passeren de redacties 

van de omroepen, de kleur blijft bestaan. De criminaliteit die meer getoond 

wordt en ook als een voorbeeld dient krijgt er een woord bij: ‘zinloos geweld.’ 

Dan zijn er nog domeinen als racisme en culturalisatie. De landelijke politiek 

is dus in marktpolitiek veranderd zowel economisch maar ook in cultureel 

opzicht. De minderheden in de samenleving zijn een doel voor de politieke 

partijen deze cultuurgroepen te binden aan kiezersaanhang. Hier gaan 

natuurlijk vele media debatten over. Maar pas, op de debatten maken ook 

wakker de vele meerderheden in ons land die in conflict raken met de 

‘instroom’ van de ‘anderen’ met de import van de ook bijbehorende ‘vreemde’ 

cultuur. En dat zijn diverse eigenschappen in gebruik en waarden bekend in 

ons Nederland. Dat wordt direct ook vertaald, gegeneraliseerd in een 

symboliek, een stempel dat wordt opgelegd op een bevolkingsgroep. De politici 

willen het wegkijken, doen pogingen de allochtonen te laten ‘inburgeren’.

Al in de jaren 80 van de vorige eeuw werden ‘vreemdelingen’ afgeschilderd als 

een bedreiging van de nationale normen en waarden. Er werd hun 

aangeboden een ‘integratie met behoud van identiteit’, maar decennia’s later 

is het voor de immigranten geworden een ‘bedreiging van het karakter van de 

natie, van de kern, het ‘wij zijn’ van ons Nederlandschap!’ Dat is hard gezegd 

door de maatschappij nota bene, de Nederlandse burger kent zijn eigen grens, 

eigen ik, ook het wij zijn. Een referentie is er niet meer. De maatschappij ‘voelt’ 

een buitensluiten symbool. Autochtonen en allochtonen voelen dit allebei. 

Deze antennes van gevoel krijgen voeding voor afkeer, racisme. De overheid 

wil het verzachten met een woord als ‘culturalistisch’. Een metafoor bedoeld 

als een handreiking. Nog een, ‘mensen zijn gelijk, culturen niet.’ Of we 

kunnen zeggen maar dan in het openbaar sprekend: ‘we zijn niet tegen 
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moslims, maar tegen de Islam.’ Zo’n uitspraak klopt natuurlijk ook niet, 

het is geheel een metafoor die iedereen anders interpreteert. De verklaring van 

de zin kan zijn geen racisme te tonen maar wel te verbinden met haat of niet 

te willen.

Het neoliberalisme is nog steeds van toepassing

Thans, decennia’s later dan de vorige eeuw is de koers van de kabinetten met 

liberalen erin nog steeds zo. Het is nu het domein criminaliteit dat actueel is. 

De cijfers van criminaliteit zijn bekend en worden veelal op het conto 

geschreven van niet Westersen. Het politieke doel is niet te hard in te 

grijpen maar een strategie aan te wenden de bepaalde culturele ongeschikt-

heids aanpassingen van diverse groeperingen in de westerse democratie te 

laten integreren. Met de strategie van ‘de politieke juistheid’ en het ‘culturele 

betrokkenheidsgevoel’ weer te scheiden en de ‘nieuwkomers’ onder morele 

druk te zetten tot aanpassing van de Nederlandse cultuur. Een integratie!

Maar de maatschappij heerst en heeft naast de politieke strategie ook haar 

eigen aanpak. De aanpak is een ‘oordeel’ op de handelswijze, is vlak, algemeen 

en hard. De incidenten, geweldplegingen en overige miskleunen noemt men 

de schuld van het kabinetsbeleid, is een ‘botsing’ tussen allochtonen met hun 

culturen en de Nederlander. De maatschappij plakt er gelijk een metafoor aan: 

‘Marokkanen’. Dit is ook niet juist want de Marokkanen vertegenwoordigen 

niet alle allochtonen en zijn ook niet alle crimineel. Maar nog vele metaforen 

komen er nog bij in schelwoorden en verzonnenheid, mediadebatten openen 

inzichten in culturen, morele keuzes, geloofskwesties etc. Daar komt specifiek 

een domein om de hoek kijken namelijk vrijheid van meningsuiting, 

vrijheden in individu, seksualiteit, homoseksualiteit en de vrijheden van 

moslims, andere religies, zelfs jodendom en alle basisnormen van de 

immigranten. De maatschappij voedt en verwerpt, legt de ‘schuld’ en alle 

resten er ook maar bij en door media onder het domein en in metafoor 

verwoord als ‘Islamisering.’

Het is een enorme botsing in de maatschappij in het politieke bestel dat geen 
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antwoord krijgt of geeft. De maatschappij bepaald altijd. Is er een cultureel 

racisme groeiend?

Is er vrees?

Wat typisch neoliberalistisch is, is de ‘eigen’ ervaringskennis die ze denkt te 

hebben. Ik zeg zelf wel eens: ‘niet te veel denken’. Het neoliberalisme in de 

politiek van heden denkt nog steeds dat de ‘vervreemde’ burgers wel ergens 

bijhoren en opgenomen worden in de samenleving. Deze zijn echt niet liberaal 

hoor. De liberalen kijken meer naar eigen ‘politieke partij juistheid’ en voor 

hun is het ware geloof. Echt niet, als er onwaarheden, geloofwaardigheid en 

vertrouwensschade door de politieke partijen wordt aangericht wordt je door 

burgers niet serieus genomen. Het liberaal idee en het linksaf is een

‘verstandshuwelijk’, wij zijn... en zij zijn...

De politieke neoliberalen passen maar aan, iedere keer opnieuw, moeten wel 

een antwoord geven al is dat tegen het zere been van hun kerngedachte en 

schuiven nu met het metafoor ‘extremisme.’ En dat is wat gemakkelijk want 

het is zo breed mogelijk uit te vergroten. Een terreurdaad is natuurlijk 

verschrikkelijk en onmenselijk maar is een gevolg van een oorzaak. 

Analyseer de oorzaak! Bij de bron! En niet met debatten in medialand die geen 

oplossing bieden. Het wakkert nog meer meningsverschillen aan. Redacties 

onder het mom van vrije meningsuiting brengen het issue ten tonele als een 

maatschappij domein, of is het toch een politiek domein?

Zolang de maatschappij en de politiek elkaar niet verstaan zal het ook nooit 

opgelost worden. 

Het politieke debat

Een grote discussie over een voor of tegen. Een puzzel maken over de aanpak 

van problemen, plannen en structuren maar vooral gesprek over geldelijke 

bezuinigingen. Het zoeken naar een volgend puzzelstukje lukt wel op den duur 

maar er zijn nog veel te zoeken. De vraag is ook, is het politieke debat met alle 

parlementariërs wel democratisch genoeg. Met zoveel versnippering van 
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partijen die allemaal een mening en standpunt, puzzelstukje naar voren 

brengen, wat overigens geheel de bedoeling is, kan het woord van de burger in 

de maatschappij niet geheel tellen. De gevormde regeringspartij met 

weliswaar de meeste verkiezingsstukjes heeft een partner die zich daar niet 

op kan beroepen en is dan ook geen juiste verhouding in de stukjes(debat)de 

mening van de gemiddelde burger. Met de oppostitiepartijen in de Kamer erbij 

betrokken in het debat is het zaak de puzzel compleet te krijgen. De verwachte 

puzzel komt maar niet af, hij betekent allerlei domeinen voor te stellen als 

exportbelangen, rendementen, budgettering, renten, belastingen, Eu 

afspraken, overige zaken en keuzes die te maken hebben met de commerciële 

markt. En toch is de Staat geen bedrijf en de economie geen rekensom.

Hoe krijgen we dan de puzzel af? Hoe krijgen we het laatste puzzelstukje, dat 

in handen is van de maatschappelijke burgerij in onze handen? Dat stukje is 

het ‘vertrouwensstukje’ van de puzzel en dat geeft de burger niet prijs. 

Zolang men de politiek niet 100% kan vertrouwen in haar mangement zal de 

puzzel er niet komen.

De nationale politiek wordt ervaren als een wantrouwen, een ‘leugen’. 

De overheid biedt een waan aan in economische groei te voorspellen, in eigen 

geloof te geloven. Wat de politieke partij voorheeft is het alleengoed. Er is bij 

hun een onvoorwaardelijk optimisme ingebouwd, maar kent geen praktijk-

kansen. De economische samenleving wenst de juiste voorwaarden in orde 

van waarde in koopkracht, inkomen, werk, wonen, energie en zorg. 

De kernbasis in evenwicht, eerlijkheid in debat en beleid. Die kernwaarden 

zijn het laatste puzzelstukje en ligt bij de burger. Let op overheid: er valt te 

praten over dit stukje. Er is een vertrouwen nodig dit stukje toe te staan aan de 

Staat. Als ze het maar niet zoek laten raken want dan is het spel uit.

De multiculturele samenleving

Een zeer zwaar domein is dit. Zeer omvangrijk en treedt buiten de 

nationale grenzen. Maar er is niet aan te ontkomen en zal toch in praktijk 
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moeten worden uitgevoerd. Al wordt er steeds gezegd dat multiculturele 

samenleving totaal is mislukt. In een analyse is misschien beter te zien hoe 

de structuren liggen. De doelstelling is een maatschappij te vormen als een 

‘samen leven’. En te constateren is dat de multiculturele samenleving er 

nu is. Alleen de vorming ervan is geen ideaalbeeld en is nog steeds een 

problematisch feit. Hoe denken wij als alle burgers erover dit te verwezen-

lijken en in het politieke debat te krijgen. Is een meerderheid van autochtonen 

de baas over de allochtonen? Deze laatste groep ‘voelt’ zich dan onderdrukt, 

‘te moeten’ integreren in de basis. Maar het zich ‘wortelen’ in de ‘oude’ 

gronden van het Nederlands nationalisme is een ‘weerbaar’ proces voor de 

oudere allochtonen. Het kan en zal kunnen overbrugd door een acceptatie en 

op langere termijn politiek door de toekomstige generaties. Zowel van 

autochtonen als door allochtonen.

Want er is nodig een totale bezinning met een concrete handeling in de 

maatschappij over de eigen psyche dat leidt tot een debat met elkaar, te komen 

tot een oplossing en stappenplan. Is al gedaan zegt men en de uitkomst was 

‘de multiculturele samenleving is totaal mislukt.’ Is dat blijvend mislukt? 

Waaraan mislukt? Ga het analyseren, ontleden en de oorzaken kaderen. 

De multiculturele samenleving is er al, ga die dan ook niet uit de weg en voer 

er beleid op uit.

Ik denk zelf dat het beleid meer richting zal moeten gaan op filosofische en 

sociologische domeinen, die in een debat leiden tot argumenten van stelling. 

Geef de ruimte in het debat voor de etnische minderheid door ‘samen’ 

te spreken als een eerste stap.

Integratiepolitiek

Voor en door politieke partijen een ‘vaag’ onderwerp. Pakt men op als een 

voorzichtig pakketje van domeinbeheer. Zonder de vingers te branden aan de 

nog aldoor maatschappelijke mening de allochtonen ‘dood’ te zwijgen. Is het 

integratiedomein direct aan te pakken of is het iets voor de ‘lange termijn’? 
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Scherpe scheiding tussen bevolkingsgroepen. Donkere en blanke mensen. Wij zijn allen gelijk.

Hebben wij een ‘wit’ of ‘zwart’ masker op? Of van welke kleur dan ook? Goud, zilver, geel. rood.

paars of maar helemaal geen? Toch wordt u ingedeeld in klassen en rassen! Autochtoon of allochtoon.
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Gewoon met rust laten? Er zijn nog heel wat stappen te zetten en de vraag 

komt op is het wel een politiek domein dat bij de verantwoordelijke partijen 

ligt? Wat doen oppostiepartijen eraan? Kan het niet een stads of regiodomein 

worden?

Een evaluatie kan volgen als we de statistieken en het cijfermateriaal 

bestuderen en dit ook plannen. Gesprekken, debatten met de betreffende 

mensen en doelgroepen door samen over de beleidevaluatie te praten en te 

herschikken van gemiste kansen. De meeste problemen zijn al wel bekend 

maar de praktijkhandelingen blijven liggen. Daar moet wat aan gedaan 

worden maar vele politieke partijen zijn bang hun vingers te branden aan de 

publieke opinie ‘geen allochtonen hier in mijn wijk, woongebied.’ De politieke 

partijen zijn bang hun kiezers te verliezen als ze de allochtonen propageren. 

Zo zal het blijven liggen de politiek niet het voortouw opnemen en in wezen is 

het zich ‘schuldig maken’ voor de toekomstige generaties in ons land. 

Het is een feit de multiculturele samenleving is er! Al is er nog veel pijn erin 

te constateren.

Inzichten in de analyse

- analyse maken van de bevolkingsgroepen autochtonen en allochtonen

- doeldomeinen: communicatie, werkgelegenheid, onderwijs, wonen, zorg

- levensbeschouwing, religies en culturen

- media: het respect voor allochtonen krijgen met hun woordvoerders 

 in debat

Te debateren niet ‘over’ de etnische culturen, maar met hun zelf actief 

communiceren. Dit is ook een wens uit de allochtone kring zelf, maar wordt 

door de grote autochtone media geweerd. De communicatie kan visie brengen 

in de beleidsevaluatie, begrippen en wel primair praktijkgericht en constateren 
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Bevolkingsgroepen kunnen ook samen leven naast elkaar. Een moderne kijk op fashion is niet vreemd.

Zelfs een blanke vrouw kan zich kleden met culturistische achtergrond. Maar durft dat nog niet uit te 

voeren. De samenleving is nog niet een geheel in vrijheid van keuzes. Niet alleen de ‘vreemde’  

minderheden worden nagewezen, ook zij zal worden bestempeld als een ‘nieuwkomer.’
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waar het wel goed gaat. Een stimulerende opbouw tonen tot een samen leven.

Daarbij zal de filosofie en de psyche van autochtoon en allochtoon in de 

leefgemeenschap een praktijkfilosofie moeten worden die de ‘gedachtendrang’ 

van een negatief oordeel zal veranderen naar een positievere psyche van 

aanname. De basis in normen en waarden. En dat zal lang duren om de 

vooroordelen weg te nemen.

De onderzoeken zijn er wel en ook zeer talrijk maar verwoorden het niet 

geheel goed. Het is dan ook zeer dualistisch opgesteld. ‘Voorzichtig met het 

materieonderzoek omgaan, geen vingersbranderij.’ Of onze partijreputatie 

staat op het spel, ons partijbeginsel is daar niet van. En erbij, de onderzoeks-

bureau’s (autochtonen) bevelen aan richting (beleids)politiek. Een oppervlak-

kige raportage, niets opmerkelijks te vermelden, meet een analysetoets 

gevonden vanuit autochtoon standpunt. Anders eenvoudiger gezegd: ‘dit is 

onze basis, het moét zo.’ Een constatering van ‘eigen positie!’

Wat is dan de bedoeling van samen leven?

De autochtonen en de allochtonen de eigen waarden laten behouden met 

toch een samenwerken erin laten. In vrijheid van keuzes van beslissingen en 

handelen, integratie beoefenen. Debateren en weerwoord geven. 

Want er heerst nog steeds in de maatschappij een negatieve aanvaarding van 

metaforen als het gaat over gastarbeiders, vreemdelingen en minderheden. 

Het woord multicultureel is een niet acceptatie dat als een negatief symbool 

rondwaart. Het symbool wordt automatisch als een zwarte piet domein 

neergelegt als de schuld van de politieke Staat. Overeind staat bij de 

samenleving dat de ‘nieuwkomers’ zich aan autochtonen moeten aanpassen. 

En de nadruk ligt vooral op moeten. Ik ben van mening dat we er zo niet uit 

komen. Ik bedoel verschillen mogen blijven bestaan, maar dan naast elkaar in 

eenheid en samenstelling MET wederzijds begrip!

Waar we aan moeten werken is de psyche druk en het gevoel van de 

aantasting van de ‘eigenwaarde’ die in een reflex de groepen afstoten. 

Een soort van bedreiging onder de noemer racisme. Dat is moeilijk in een 
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debat de ingewortelde structuren van beide groepen, het ‘ik’ gevoel te 

verwoorden tegenover de tegengestelde opinies. Daarbij komt nog eens een 

religiestandpunt met culturele wortels samen met een economische sociale 

grondslag in de gemeenschap. Het taalprobleem en scholing. Allemaal 

factoren van afstand en isolatie.

Een verworven cultuur van de nieuwkomers wordt niet zomaar opgegeven. 

Dit zijn kernen die het mens individu vormen en ook zijn of haar, wij zijn... 

Ik geloof dat wij als autochtoon dat ook te horen te respecteren. Conclusies 

zijn zo gemaakt door ons als een beschermingsreflex, onaantastbaar in onze 

eigen normen en waarden. Mag de allochtoon wel eigenwaarde? Zeker en vast 

het is ook hun basisvorm in hun eigen volkscultuur. Respect, liefde, geluk en 

hoop is er voor iedereen. Culturen kunnen best naast elkaar leven en vormen 

een maatschappij die toch steeds veranderd in verleden en toekomst. Maar een 

opdringing van een van beide partijen zal niet werken, het zal geleidelijk wel 

generaties duren in vorming van perceptie, ontvangen, tolerantie, respect en 

niet in passiviteit, het niets doen.

Verwaarloosd?

Integratie van andere gelovigen doodzwijgen? Is een andere religie een 

mondiaal probleem? Ja, is het aanpraterij geworden van beide tegenover 

elkaar staande aanhangers van geloven. Eigen opinie eerst zal er gezegd 

worden. Want er wordt een labeltje aan gehangen. Die opkomende ‘vreemde’ 

religie is ook er een van andere economische invloeden op het Westerse en 

restmondiale verkeer. Een reflex. Er wordt een concurrentiespel van gemaakt 

‘strategie’ voornamelijk op economische gronden. En het kan niet anders 

dan dat het politiek domein ook zo wordt geraakt. En die domeinen zijn weer 

gelinkt met ideologische idealen van landen maar veelal met egocentrische 

denkwijze van de Westerse waarden. Die waarden stelt men als het enige 

goede op de wereld, biedt geen ruimte voor een goed weerwoord van 

allochtone andersdenkenden.
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Het ‘doodzwijgen’ moet doorbroken worden door te spreken in debat met 

open sfeer de standpunten van verschil dichter bijeen te brengen, te oordelen 

in plaats van te veroordelen. Maak kennis eigen van de beide en overige 

religieovertuigingen. Identiteiten respecteren en binden aan toekomstige 

generaties. Verantwoordelijkheid dat is een toverwoord dat nog ontbreekt. 

Leiders van welke soort dan ook moeten het podium betreden, iets wat nog 

veel te vaak ontbreekt. En ik geloof dat we moeten beginnen in stad en streek.

De autochtone bevolking krijgt ook nog voeding van media die raporteert de 

toestanden in de mondiale wereld met islam ideologie en gewelddelicten. 

Het zijn natuurlijk excessen van extremisten die aandacht denken te krijgen. 

Wij als mens vinden dit natuurlijk afschuwelijk en barbaars. Maar ook vele 

islamieten vinden dit ook. Dit is niet de islam. Onze reflex is gelijk een 

metafoor ‘alle islam is slecht.’ Dat is natuurlijk niet zo. De extremisten zijn 

maar een minderheid.

De Westerse autochtoon voegt nog wat toe. Alle etnische culturele 

minderheden linkt men met de islam. Ook geheel onjuist. Problemen in de 

samenleving met bijvoorbeeld migranten uit wat voor land dan ook worden 

afgeschilderd als ‘ zal wel een buitenlander zijn’ of ‘weer een die van de islam 

is.’ Het is bij de autochtoon een wantrouwen verworven idee. Komt het ook 

omdat men in ons eigen land veel minder met religie op heeft dan vroeger? 

Daar hoort men nauwelijks over, de Christelijken, hooguit als er polio 

vaccinaties nodig zijn in de streng Gereformeerden religie. Bijkomend aspect 

is dat de mening over ‘anderen’ ook te maken heeft met het sociale leven, zoals 

opleidingen, persoonvorming in de wijken, diverse niveau’s van intelligentie, 

gebrek aan communicatie, taalvaardigheid, bureaucratie en menselijk contact 

met de medeburger. Nog een factor is de herhaling van steeds hetzelfde. 

Er niet uit te komen in een debat tot maar een benadering. Daarbij het nog 

eens een keer overdoen, de poging het te veranderen nu in het nieuwe debat. 

En als het keer op keer mislukt en tot niets leidt, dan volgt het: laat maar zo. 

En komt er in de discussie ook een politiek standpunt in voor dan treedt een 
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bangheid op voor mislukking en angst dat de politieke achterban van hun kan 

wijken. Immers de burger is de baas in controle en oordeel.

Nee de politiek laat het liever over aan organisaties, stichtingen en privaten die 

ook in hun startbasis de autochtone aard aanhouden en de allochtonen maar 

beperkt inplannen in onderwijs- en bedrijfsopleidingen. Iets willen betekent 

ook daadwerkelijk doen. En dat ontbreekt nog veel in Nederland. Van beide 

zijden is het waarneembaar. De allochtoon staat ook stil, toont weinig 

initiatief om de traditionele Hollandse cultuur te leren kennen. Voorlichting 

over geschiedenis en verworven tradities in Nederland kennen ze niet. 

De Sinterklaastraditie wordt vervormd door enkele ‘nietservanafweters.’ 

Carnaval is onbekend. Kerstmis is een feest, maar van wat?

Willen is dus doen. Arbeid is een cruciale factor ook van attitude, vakkundig-

heid te tonen op de arbeidsmarkt in diverse handelssectoren. Allochtoon, je 

bent iemand, toon je dan ook zichtbaar. Begeef je op de maatschappijvloer. 

Er is bij werkgevers ook nog veel vooroordeel om allochtone werknemers in 

dienst te nemen, ook al zijn ze heel goed vakgericht. De arbeidsmarkt is heel 

broos geworden door de economische crisis en de vraag en aanbod factor voor 

de arbeidsplaatsen is een drangvolgorde van eerst de autochtoon en dan, of 

een allochtoon of etnische minderheid, voor een werkgever.

Factoren die in het nadeel werken van minderheden:

- opleidingsachterstand

- laaggeschoold

- concurrentie in de banensector en de klasseverschillen

- organisatie of bedrijf wil geen allochtoon personeel omdat hun 

 klantenkring of cliënten van hun bedrijf of organistatie geen ‘vreemde’ 

 accepteren. Natuurlijk een verwerpbaar oordeel dat in een polemiek 

 in de media zeker zal worden veroordeeld.

Wij moeten als samenleving begrijpen dat we niet meer om de multiculturele 

samenleving heen kunnen. Dat is een feit! Te beginnen aan de bron en dat zijn 
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wij als burgers zelf, de ogen te openen en de ‘vreemde’ medeburger de kansen 

te bieden te integreren, met hen in communicatie te gaan en zeker op het 

gebied van zelfwaardering hun te vertellen ook iemand te zijn die er toe doet. 

De media is een goed middel de etnische minderheden te betrekken bij ons 

levensbestaan en de negatieve oordelen die onder de autochtone bevolking 

leeft weg te nemen. Onze maatschappij en zo is de titel ook van dit boek: 

‘wij zijn...’ met een contra over de anderen ‘zij zijn... anders.’ 

Het is een maatschappelijke dualisering dat voedt tot polarisatie en 

negativiteit. Dit is een opvatting van beide partijen. Maar niet elk mediamiddel 

is objectief. Woorden kunnen zomaar de publieke opinie beïnvloeden. 

Verkeerde woorden, negatief nieuws in beeld betekent alleen maar achter-

uitgang in opinies en het debat is weer mislukt. Een vervolgdebat is dan ook 

dubieus. De burger heeft het alweer geïndexeerd als slecht. Toch is de media 

onmisbaar in het kenmerken als positieve actor in een debat over 

Marokkanen, Turken, moslims en andere minderheden. Ook de autochtoon, 

wij, kunnen kennis opdoen over islam, en diversiteiten in geloofgemeen-

schappen. Immers vrijheid is er voor iedereen. Het debat kent ook de negatieve 

kanten die worden aangesproken en soms worden uitvergroot. Daarbij is 

verantwoordelijkheid, eerlijkheid een draagpunt die redacties moeten tonen 

in persvrijheid.

Burgers, kijkers en lezers krijgen die informatie als een ’algemeen’ 

mediabericht binnenskamers en plaatsen dat in een mede- of contragevoel in 

eigen ‘ik’. De al aanwezige metaforen in het mens systeemvoorkeuren mapje 

weegt ‘de anderen’ in de samenleving. De al aanwezige indexering wordt 

bijgewerkt ten opzichte van de eigen samenleving en woonomgeving. 

Men hoort steevast: ‘ ik vindt het allemaal goed hoor, als ze maar niet bij mij 

in de buurt komen wonen.’ Uw oordeel staat onmiddellijk vast al zit u nog 

naar de reportage te kijken. Maar ja, u kan niet direct ‘meepraten’ en dat is een 

nadeel in negatieve beleving. U gaat steeds uit van eigen identiteit behouden, 

onaantastbaar, wrikloos. Dat is een normale reactie in psyche. Dan is het toch 

moeilijk zo’n televisiedebat te honoreren als een geslaagd debat. En mocht er 



192       |

toch een positief verslag bij achterblijven dan is de kans groot dat u enige 

tijd later het niet meer goed weet en het reportagebeeld zelf verdraaid en 

veranderd naar de gevestigde publieke opinies. Dat heeft weer te maken met 

de dagelijkse bespiegelingen van maatschappij waarin actoren spelen als: 

‘zie, er is niets veranderd in mijn stad, wijk of straat. Nog steeds zijn de 

‘anderen’ vervelend.’

Is daarom het tv debat en de lezersbladen niet nuttig? Mogelijk. Beter is het 

debat en de voorlichting plaatselijk te doen in wijken, regio’s meer directe 

communicatie van de groepen. Identiteiten doen er toe. Wij zijn... is er voor 

allen, ook voor hun de minderheid. Identiteit is niet een groep benoemen 

versus een andere groep. Identiteit is een eigen zelfbeeld een ‘ik’ tegenover een 

andere ‘ik’ met een respect voor elkaar. Idealisering van ideologie is een intern 

ding in het ‘ik’ maar behoeft geen dominantie te zijn in opleggen van moeten. 

Is er geen sprake van een ‘match’ dan zullen de groepen zich ageren in 

opstandigheid, kweken van minderwaardigheid, zich gediscrimineerd voelen 

en woorden bezigen van racisme. Metaforen in uitspraak zijn er dan ook naar 

die in de burgerbevolking al status (aanvaard zijn) hebben verworven en 

alleen maar uitvergroot worden.
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Allochtoon

Ofwel immigrant genoemd, of buitenlander. Er is wel eens geprobeerd er een 

ander woord voor in de plaats te stellen zoals ‘nieuwe Nederlander’, 

‘medelander’, of een woord als ‘bicultureel.’

De woorden autochtoon en allochtoon zijn maar begrips woorddefinities een 

symbool te zijn en staan een verklaring betekenis voor die wat negatief klinkt. 

Een metafoor er aan verbonden en de bijwoorden, scheldwoorden etc. 

Vooral jongeren van allochtone ouders, toch hier geboren in Nederland krijgen 

een etiket opgeplakt alleen al om hun uiterlijk en worden al veroordeeld als 

‘geen echte Nederlander te zijn.’ Worden als lagere sociale klasse ingedeeld en 

krijgen geen echte kansen in de samenleving. Zo denkt de gemiddelde 

samenleving in ons land. Daarom is het zaak in het publieke domein van 

multiculturele samenleving het woord allochtoon goed te definiëren.

Een allochtoon is volgens het CBS een persoon van wie ten minste één ouder 

in het buitenland is geboren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

personen die zelf in het buitenland zijn geboren en personen die in 

Nederland zijn geboren. De herkomstgroepering wordt bepaald aan de hand 

van het geboorteland van de persoon zelf of dat van de moeder, tenzij de 

moeder in Nederland is geboren. In dat geval geldt het geboorteland van de 

vader. Allochtonen zijn dus ook personen die de Nederlandse nationaliteit 

hebben of hebben aangenomen en dus ook hun kinderen! 

Hun zijn gewoon een Nederlander, hun etiketje allochtoon is eigenlijk niet op 

zijn plaats. Het CBS gaat daar heel ver in zelfs van eerste en tweede generatie 

allochtoon te noemen. En een verschil met Westerse en niet-westerse 

allochtonen. Bijvoorbeeld: prinses Beatrix is westers allochtoon van tweede  

generatie. Koning Willem Alexander is westers allochtoon ook van tweede 

generatie, evenals zijn vrouw Maxima niet-westers allochtoon en ook zijn en 

haar kinderen zijn niet-westers allochtoon.

Maar een Amerikaan of Japanner of uit ander land is geen allochtoon. 

Een Pool ook niet. Als de media of door politici over ‘allochtonen’ wordt 
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Integreren is ruimte bieden en ook de weg te nemen de ruimte te betreden.
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gesproken, gaat het meestal over mensen die niet uit Europa komen, maar 

doorgaans over mensen met een donkere huidskleur. 

Een niet-westerse allochtoon is iemand van wie ten minste één ouder is 

geboren in Afrika, Latijns Amerika en Azië (niet Indonesië of Japan) of Turkije, 

maar ook Amalia, de Nederlandse kroonprinses en toekomstig koningin is een 

(tweede generatie) niet-westerse allochtoon. Zo is bijvoorbeeld Geert Wilders 

wel een westers allochtoon, zijn moeder werd in Indonesië geboren.

Want de westerse allochtoon is iemand van wie ten minste één ouder is 

geboren in Europa (niet Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, of Indonesië of 

Japan. De publieke opinie geeft op het allochtonen labeltje ook aan steevast dat 

het om etnische minderheden gaat. Al een woordvatting die negatief in 

definitie valt. Natuurlijk onzin want niet alle allochtonen zijn van lage 

ontwikkelingsniveau’s of sociaal problematisch. Vluchtelingen en gast-

arbeiders en volgmigratie, bijvoorbeeld Polen vallen niet in de allochtonen 

regel.

Hoeveel allochtonen en autochtonen zijn er in 2014 in Nederland? 

Cijfers CBS:

Westers en niet-westers allochtonen: 3.600.000 = 21,4 %

Nederlandse bevolking met een Nederlands paspoort: 16.000.000 = 95 %

En dan maakt het CBS nog onderscheid in Nederlanders en buitenlanders. 

Een Nederlander is iemand met een Nederlands paspoort. Buitenlander wordt 

je genoemd die wel in Nederland wonen maar niet over een Nederlands 

paspoort beschikken. Dit zijn ongeveer 5% van de bevolking. En er zijn 

mensen met dubbele nationaliteit dat zijn er 1,3 miljoen op de 16,8 miljoen 

Nederlanders. Zo’n 7,8%. En dan kunnen we reken op ongeveer de helft van 

die 7,8% als Turkse of Marokkaanse afkomst.
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De buitenlanders die niet over een Nederlands paspoort beschikken en hier 

wel wonen.

Polen vormen de grootste groep met 86.000.

Turken: 80.000

Duitsers: 71.000

Marokkanen: 48.000

Britten: 42.000

Belgen: 29.000

Chinezen: 27.000

Italianen: 25.000

Spanjaarden: 24.000

Fransen: 18.000

Portugezen: 18.000

Bulgaren: 18.000

Zoals u ziet een hele verscheidenheid in culturen in de samenleving, best een 

groot getal samen. En daar komt apart nog bij de asielzoeker uit verre landen. 

Laten we het maar noemen multicultuur.

Integratie: heeft voorwaarden

- opgaan in nieuw milieu

- inpassing in de sociale basis van het gastland

- emancipering in meervoudigheid

- respect voor culturele waarden en normen aanvaarden

- participatie in het maatschappelijk leven

- assimilatie, sociale en culturele kenmerken van het gastland overnemen

- aansluiten bij de meerderheid tot het zelfde niveau

- naast elkaar leven in segratie vermijden

De laatste twee opmerkingen zijn negatief in ondertoon, een connotatie en 

zijn in verleden uitvoeringsplannen niet geschikt gebleken. Zo krijgt het 

assimileren van de ‘anderen’ metaforen opgeplakt die alleen maar negatief 
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werken en zelfs averechts op een ‘samen leven.’ Metaforen zoals ‘oprotten met 

Marokkanen naar eigen land.’ etc.

De definitie van integreren gaat niet helemaal op. Vele jongeren zijn hier al 

geboren en hebben het bewustzijn al te zijn geïntegreerd. Iets waar de 

gemiddelde Nederlander anders over denkt, al is de bewuste jongere wel 

degelijk een gewone Nederlander met een echte Nederlandse nationaliteit. 

Al is hij wel allochtoon en dat etiketje wordt er maar aangeplakt en blijft maar 

gloeien als ‘ze zijn allemaal hetzelfde.’ Het woord is een maatschappelijk NIET 

symbool met de foute verklaring verbonden: geen nationaliteitsbasis te 

hebben van ‘Hollands.’

Dit boek Wij zijn... gaat over identiteiten. Hoe wij sociaal, structureel, cultureel 

zijn ingesteld samen met het goede ik gevoel van te bestaan. In en voor elke 

mens is dit aanwezig, in dimensies en niveau’s. Nationaal of internationaal 

individueel maar ook collectief. Moraal is een burger aspect, een proces van 

een tijdsspanne voor iedereen toegangkelijk. Door aanname, er toe te toen, 

verworvenheid te koesteren en tot communicatie te komen, respect tonen en 

geven, functioneren en gelijke kansen bieden. Willen we samen in goede 

harmonie willen leven dan zullen nog vele gesprekken met elkaar nodig zijn.

Wat mij opvalt in de gesprekken die ik hoor zie en lees, de interviews en 

publicaties van en over de allochtonen, is de harde kern die bij deze gekleurde 

mensen nog onwrikbaar in de psyche overheersen. Een verdedigende houding 

hebben met een connotatie van een gediscrimineerd gevoel te hebben. 

Er een slachtofferrol in brengen en de schuld bij de rest van Nederlanders 

leggen. Dat is in hun psyche nog oud zeer. Ze denken zelf en ik zeg het 

nogmaals, ZELF geen kansen te krijgen omdat ze er anders uitzien in een 

donkere huidskleur. Nogmaals ik heb al eerder gesteld in alinea’s dat de mens 

in de samenleving positief actief, zelf de maatschappij vormt. Daar hoort een 

allochtoon volkomen bij. Wat in de publicaties en debatten ook naar voren 

komt is het collectief dat de gekleurde allochtoon nog steeds voorstaat, elkaar 
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De blanke mens schildert zich zwart. Symbool, cultuur? ‘Zwarte Piet’ is al zo oud als de mensheid zelf.

Een ‘Witte Piet’ kan ook een symbool worden. Maar beiden blijven een ‘knecht!’
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in bescherming nemen, gemeenschappen die nog steeds groepen vormen 

en te verkondigen dat er gebrek is aan hulp en dat het de schuld is van de 

overheden, geen begrip voor hun situaties kennen en dat iedereen en overal 

hun maar moet helpen. Jammer, dat geklaag van deze mensen. Ga er zelf eens 

aan werken te integreren, individueel kan dat ook. Over het algemeen zijn 

deze mensen politiek niet op de hoogte van ons democratisch land. 

Zelfs beledigend ten opzichte van de gewone nederlander. Zit hun haat zo 

diep? Voelt zich buitengesloten, niet geaccepteerd, gediscrimineerd! 

Maar dat gevoel zit in hun eigen ‘ik’. De oplossing voor hun is verdiep je in de 

geschiedenis van Nederland met hun gewoontes, tradities, culturen. 

Meng je onder de gewone Nederlander en blijft niet in die allochtonie 

vastkleven. Als je 8 of 10 jaar al in Nederland woont is dat niet genoeg om te 

verkondigen dat je alles weet van Hollandse burgers. Dat is wat anders dan het 

land Nederland te kennen.

Pas je aan, wel op eigen manier. Je hoeft geen carnaval te vieren, maar je mag 

wel gaan schaatsen. Vier de kerst op eigen wijze, wel of geen kerstboom. 

En een Sinterklaasfeest met Zwarte Piet is een Hollands kinderfeest traditie. 

Heeft niks met racisme te maken. Bestaat al honderden jaren en is in de 

vorige eeuw nog nooit aan racisme verbonden geweest. Hoe komt men er bij 

dit opzettelijk ‘zwart’ te maken door een paar mensen die zich innerlijk vol 

met dicriminatiehaat voelen.

Symbool Sint Nicolaas, Sinterklaas en Zwarte Piet. Statussymbool?

Is het een oud symbool of toch betrekkelijk jong? En hoe komt het toch als een 

viering en kinderfeest in Nederland? Is het oer Hollandse cultuur of toch niet? 

En de rol van Zwarte Piet is een knecht (slaaf) van Sint Nicolaas. Wordt in 

verband gebracht met de tijd van slavernij. Een regelrechte act, kopie van het 

koloniale slavernij verleden. De discussies hierover zijn al jaren een twistpunt, 
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De Zwarte Piet of Witte Piet en zijn roe verklaart een opvoedingssymbool en betekent ook geluk!
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vooral door Nederlanders van Surinaamse en Antilliaanse afkomst. 

Deze Nederlanders vinden Zwarte Piet een racistisch figuur en daar is wat 

voor te zeggen, hoewel het waarschijnlijk niet zo bedoeld was in de oorsprong 

neer te zetten. Het is door de loop der jaren een traditie geworden het 

Sinterklaasfeest te houden en een onwetendheid (vergeten, achterlaten van de 

koloniale slavernij) is er bij de bevolking destijds in de geest der tijd 

ingeslopen. Immers de tijd van de introductie, lees de toevoeging van de figuur 

Zwarte Piet is er een van aristrocratie, welstandsklasse die bedienden in huis 

hadden en ook op hun verre reizen die meenamen. En ook deze bedienden 

waren veelal in donkere huidskleur.

De Sint Nicolaas naamdagviering is wel heel oud en is er één zonder een 

knecht. Is het opzet of wat ongelukkige samenvalling met de koloniale tijd of 

heeft de bedenker van Zwarte Piet Jozef Alberdingk Thijm een zwarte 

bediende beschreven toegevoegd in verhaal, die hij zag in 1828 op een 

Sinterklaasavond. Natuurlijk was dit een bediende van het huis. Een bediende 

die er uit zag als een neger met kroeshaar. In een boekje van Jan Schenkman 

uit 1850 staat het eerste plaatje van een zwarte knecht bij Sinterklaas. 

Schenkman (wat een toepasselijke naam!) heeft contacten met een schrijver 

Jacob van Lennep, deze schrijver heeft het ook over een knecht van 

Sinterklaas de ‘Zwarte Piet.’ We moeten begrijpen dat dit allemaal speelt in de 

tijd dat er ook discussies waren over de afschaffing van de slavernij. (1863) 

In de geest der tijd, die maatschappij was van de hoge witte heren en 

bedienden, huishoudsters en tuinmannen intern te hebben was heel gewoon. 

Een statussymbool was er toen, personeel te hebben.

De vergelijking met de Zwarte Piet door de decennia’s heen en de slavernij en 

handel daarin kan nu tegenwoordig niet meer. Is zonder meer waar in 

racistisch patroon: kinderlijk, dom, kroeshaar, rode lippen en gouden 

oorringen en ook rare bewegingen makend. Het is inderdaad een imitatie van 

een andere bevolkingsgroep. Nu zijn er al mutaties doorgevoerd om dit te ver-

bergen maar dat zal niet lukken. In de vorige eeuw waren er bij Zwarte Piet 
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nog kenmerken extra zoals, gebruik van de roe, kettingen die rammelen, 

brabbeltaaltje, jute zak en vooral een boosaardig karakter tonen.

Nederland houdt zijn koloniën nog tot 1945 (indonesië) en 1975 (Suriname). 

Sint en Piet zijn een beeld dat geheel los is gekoppeld van het slavernij-

verleden, geheel vergeten en zelfs in Nederlands-Indië en de Molukken, in 

Suriname en de Antillen wordt het Sinterklaasfeest gevierd. Witte mensen 

worden daar ook zwart geschminkt om knechtje van Sinterklaas te zijn.

Als de koloniën onafhankelijk worden, komen er Surinamers, Antillianen, 

Indonesiërs en Molukkers naar Nederland. Het zijn gewone landgenoten maar 

worden weleens voor de grap Zwarte Piet genoemd. Gewoon een onschuldige 

vergelijking met de Zwarte Piet bekend van de Sinterklaasavond. Dat vinden de 

donkere Nederlanders niet leuk. Ze zien zich geprojecteerd als een knecht in 

het maatschappijleven. Een onderdanige aan de witte wereld. Kijk en dat is nu 

het begin van de discussie. Maar de meerderheid van de Nederlanders 

vinden het geheel onzin. Zwarte Piet is de Hollandse traditie geworden en blijft 

volgens hun cultuur erfgoed.

Rond 1980 wordt de discussie breder en aanpassingen voor Zwarte Piet 

volgen met de nodige vele irritaties van het grote publiek. De reacties zijn 

‘het feest is van ons.’

Geschiedenis, de oorsprong historisch

In ons land Nederland is de viering van de heilige Sint Nicolaas op 

6 december vanuit de Christelijke kalender. Al in de middeleeuwen werd al 

voor de feestdag begon onder de arme kinderen van de bevolking een 

verklede kinderbisschop gekozen en wat jongens die als knecht dienst deden. 

Deze arme groep kreeg van de overige bevolking en wel tot 28 december toe, 

voedsel en geschenkjes, waaronder ook veelal schoenen. De wat betere 

gestelde kinderen kregen een klein geld, alleen om 6 december te vieren met 

een snoepje. Het oudste bewijs van deze gebeurtenissen zijn er al in 1360. 
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Inderdaad is dat aannemelijk want de gilden zijn in die tijd in oprichting 

en hebben op hunvakgebied de betreffende patroonheiligen. Sint Nicolaas is de 

patroonsheilige van het gilde kooplieden, en dat is natuurlijk ook snoep, 

lekkernijen, presentjes en kinderwaren.

Het groeit uit als een jaarlijkse traditie dat Sint Nicolaasfeest. Krijgt natuurlijk 

mutaties in volksgebruik waarbij de schoen zetten op 5 december centraal 

komt. En die schoen komt op de tafel of bij de schoorsteen te staan. Dan komt 

er naast het Christelijke ook nog een aspect bij van Germaanse mythe bij. 

Er ontstaat een mixage van Christelijk of heidense historie legende. 

Eerst de historische figuur: Nicolaas, bisschop van Myra (Klein-Azië) stierf op 

6 december, ca. 340 na Chr.. Later werd hij vanwege zijn goede daden heilig 

verklaard (hoewel hij nu van de heiligenkalender verdwenen is!). Ongeveer 

200 jaar na zijn dood zijn er allerlei legendes over zijn persoon en goede daden 

ontstaan. Zo zou hij vele jongeren hebben geholpen. Bijvoorbeeld door geld te 

gooien in het huis van een gezin met nette doch arme dochters die daardoor 

een bruidsschat kregen en fatsoenlijk konden trouwen. Dit vinden we terug in 

het z.g. ingooien (van o.a. pepernoten en snoepgoed) gouden muntjes (!) van 

chocola). Ook de vrijers en vrijsters, gemaakt van speculaas en de suikeren 

harten, doen hieraan denken. In dit verband wordt het woord ‘goed-heiligman’ 

verklaard: het komt van ‘goet-hylik man’, wat goed-huwelijks man’ betekent, 

d.w.z. de man die zorgt voor een goed huwelijk.

De heidense figuur is Wodan/Odin, de oppergod der Germanen (van vóór de 

middeleeuwen), die werd voorgesteld als een forse persoon met mantel, muts, 

en witte baard, rijdend door de hemel op een schimmel. In zijn hand had hij 

een speer met een slang aan de top en hij ging vergezeld van twee zwarte 

raven, (te associëren met Zwarte Piet) die hem informeerden over het gedrag 

van de mensen op aarde. De Germanen brachten hem offers bij de stookplaats. 

Deze riten vinden we terug in voedsel voor het paard van Sinterklaas, 

marsepeinen varkens en suikerbeesten.
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Italiaanse jongetjes deden lange tijd hier dienst als schoorsteenvegers: 

ze kropen door de rookkanalen voor hun werk (zie het kinderboek ‘Levende 

bezems’ van Lisa Tetzner). Ook moet men in dit verband aan de duivel denken: 

deze wordt vaak Heintje Pik of Pek genoemd. (Pek is een zwarte (!), kleverige 

stof). Er zijn afbeeldingen met een heilige erop die de duivel aan een ketting 

houdt en zo aan zich onderwerpt (het Goede onderdrukt het Boze), maar er is 

ook een prent waarop een duivel staat, die een zak (!) met zielen naar de hel 

sleept! In de Duitse folklore staat de ‘Kinderfresser’ een angstaanjagende 

man of vrouw die in een zak of mand (waarschijnlijk stoute) kinderen met 

zich meevoert. In de 17 e eeuw en daarna was het in ons land op sommige 

plaatsen in december of later de gewoonte dat jongemannen met 

zwartgemaakte gezichten joelend over straat gingen en op deuren bonsden 

(boze geesten?). Op Ameland gebeurt dat nog, maar in andere vermomming.

Sinds ca. 1200 wordt Nicolaas, bisschop van Myra, in vrijwel heel West Europa 

als heilige vereerd, zeker in plaatsen die aan zee of aan een rivier liggen. 

(Ook in Baarn, zie het gemeentewapen en de ‘Nicolaaskerk’, oorspronkelijke 

naam voor de kerk op de Brink.) Nicolaas werd aanbeden als de bescherm-

heilige van kinderen, huwbare jonglieden, veerlui, zeelieden, reizigers, 

kooplieden, brandweermannen enz. Vooral wat de jeugd betreft, groeide één 

en ander uit tot een echt volksfeest. In de 16 e tot en met de 19 e eeuw zijn er 

sinterklaasmarkten geweest, waar speculaas, taai-taai, suikerbeesten en 

speelgoed werden tentoongesteld en uiteraard ook verkocht.

De mythische koppeling

Is er in 1850 dus een ‘Zwarte Piet’ definitief nu toegevoegd en ook de 

attributen erbij van roe en zak. Hoe is dat ‘beeld’ door tekenaars gevormd? 

Fantasie? Op schilderijen in de 17 e eeuw is er geen sprake van een afbeelding 

van een ‘Zwarte Piet’ of enigszins gelijkend. Alleen een pakjesavond met een 

bisschop is wel bekend. Wel zijn er prenten bekend uit de 17 e eeuw met 

afgebeeld een man (geen zwarte) met een zak op de rug met cadeautje’s die bij 

een huis entree maakt. De kinderen zijn er bang van.
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De man met de zak is een mythisch wezen dat over de gehele 

wereld voorkomt. 

De man met de zak neemt stoute kinderen mee in de zak op zijn rug. De man 

met de zak is een kinderlokker en in sommige gevallen een kindereter en dient 

als kinderschrik of boeman. Deze figuur komt over de gehele wereld voor:

- In Spanje wordt el hombre del saco (Portugees: velho del saco) afgebeeld

 als een gemeen en ontzettend lelijke man die de kinderen die hij 

 meeneemt opeet.

- In Galicië is Sacaúntos een vergelijkbaar figuur.

- In Brazilië wordt o homem do saco uitgebeeld als een volwassen man, 

 meestal in de vorm van een landloper, die een zak op zijn rug heeft en

 ongehoorzame kinderen meeneemt om ze te verkopen.

- In Chili, Argentinië, Zona Sur en Extremo Sur is deze figuur bekend 

 als el viejo del saco (de oude man met de zak), hij loopt elke dag rond in

 de omgeving. Door kinderen wordt de figuur niet gezien als mythisch, 

 maar als een krankzinnige psychotische moordenaar die met 

 goedkeuring van de maatschappij kinderen laat meenemen wier ouders 

 teleurgesteld in hen zijn geraakt. Ook alle kinderen die niet thuis zijn als

 het etenstijd is, of na zonsondergang, kunnen door el viejo del saco 

 worden meegenomen.

- In Honduras zijn ongehoorzame kinderen bang voor el roba chicos, de 

 kinderlokker, die erg veel overeenkomsten heeft met hombre del saco.

- In Armenië en Georgië worden kinderen gewaarschuwd voor de zakman

 die een zak draagt en kinderen ontvoerd die zich misdragen.

- In Bulgarije wordt aan kinderen verteld dat er een donker monster-

 achtig persoon, die Torbalan (wat zak betekent) wordt genoemd, komt en 

 hen zal meenemen als ze zich misdragen. Hij kan gezien worden als de 

 tegenhanger van de kerstfiguur Dyado Koleda (vergelijkbaar met de 

 kerstman). Volgens de folklore is hij de partner van Baba Jaga.

- In Hongarije is de lokale boeman, de mumus, bekend als zsákos ember 

 (wat letterlijk vertaald kan worden als de persoon met de zak).
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- In Turkije is Öcü (ook wel Böcü) een eng wezen dat een zak draagt en 

 kinderen vangt en vasthoudt.

- In Polen worden kinderen bang gemaakt met de bebok, babok of bobok. 

 Deze figuur wordt meestal afgebeeld als een man met een zak.

- In Tsjechië en Slowakije is de bubák bekend, dit wezen met niet een 

 eenduidige vorm wordt in verband gebracht met donkere en enge 

 plaatsen. Kinderen worden bang gemaakt, maar meestal niet 

 meegenomen door de bubák. Wel neemt cert (de duivel) kinderen mee.

- In Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland wordt buka, babay of babayka 

 gebruikt om kinderen in bed te laten blijven of ze vervelend gedrag af te 

 leren. Babay betekent oude man in het Tartaars en aan kinderen wordt

 verteld dat babay een oude man of een monster met een zak is, meestal 

 verstopt hij zich onder het bed. Babay neemt kinderen mee als ze 

 ongehoorzaam zijn.

- In Nederland en Vlaanderen is Zwarte Piet bekend. Hij is de knecht van

 Sinterklaas en draagt cadeautjes in een zak. Als de cadeautjes zijn 

 uitgedeeld op 5 december en de zak dus leeg is, neemt Zwarte Piet 

 ongehoorzame kinderen mee (naar Spanje). In enkele gevallen waren 

 de Zwarte Pieten zelf als kind meegenomen en de kinderen die 

 meegenomen worden zullen later ook als Zwarte Piet dienst doen.

- In Zwitserland is Schmutzli (of Butzli) bekend, ook hij zou stoute 

 kinderen meenemen.

- In Duitstalige landen is ook knecht Ruprecht of Krampus bekend, ook 

 deze figuur neemt de stoute kinderen mee naar het bos in zijn zak.

- In Frankrijk en België is Père Fouettard de figuur die stoute kinderen 

 meeneemt.

- In Haïti is Tonton Macoute (Creools voor Ome Jutezak) de tegenhanger 

 van de kerstman. Hij staat bekend om het ontvoeren van stoute kinderen, 

 hij stopt ze in zijn knapzak. Tijdens het dictatorschap van François 

 Duvalier werden medewerkers van de geheime politie ook 

 Tontons Macoutes genoemd, omdat ze mensen lieten verdwijnen.

- In het noorden van India worden kinderen banggemaakt met Bori Baba
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 (vader zak), die ook een zak draagt waarin hij stoute kinderen meeneemt.

- In Libanon is Abu Kees (wat vertaald kan worden met man met een zak)

 bekend.

- In Vietnam wordt aan kinderen verteld dat ông ba bi (in het noorden van

 Vietnam, vertaling is meneer-drie-zak) of ông ke (in het zuiden van 

 Vietnam) ‘s nachts zal langskomen en kinderen meeneemt als ze 

 ongehoorzaam zijn.

- In Sri Lanka maken ouders hun kinderen bang met Goni Billa, een enge 

 man die een zak draagt en kinderen meeneemt.

- In West-Kaap is Antjie Somers de boeman die stoute kinderen pakt en 

 ze in een tas die over zijn schouders hangt stopt. De naam is van een 

 vrouw, maar Antjile Somers is traditioneel een manlijk figuur (vaak een 

 ontsnapte slaaf die aan vervolging ontkwam door zich als vrouw te 

 kleden).

- In IJsland is het een vrouwelijke figuur, Grýla, die kinderen meeneemt en

 opeet. Per publiek decreet uit 1746 werd bepaald dat Grýla en haar zonen 

 niet meer gebruikt mochten worden om de IJslandse kinderen angst 

 aan te jagen.

Stellingen:

- De man met zak is er al lang voor de koloniale slavernij. Geen racisme.

- Verhaal, symbool van mythe, folklore en sagen. Geen racisme.

- Sage, mythologie van heidens Germaanse cultuur met Woen (Wodan), 

 rijdt op een gevleugeld wit paard door de lucht. Geen racisme.

- Christelijke legende over de bisschop van Myra. Geen racisme.

- Zelfprojectie in mythe door de eeuwen heen als voorstelling van het 

 goede en kwade, het goede opperwezen en het kwade de (zwarte) duivel. 

 Filosofische analyse.

- Spotbeeld, vooral in de middeleeuwen en 1800 jaren als een satire 

 bedoeld, spreek en beeldprent over arm en rijk. (zelfspot). Jij bent arm, 

 ik heb een knecht te veroorloven.

- Contrabeeld, het aan de kaak stellen van de situatie, rijke man, adel en
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 zijn onderworpen knecht (slaaf) in een oproep deze zwarte man zijn 

 vrijheid te geven. Immers in die 1800 jaren speelde die discussie al. 

 Of waren de prenten alleen een illustratie van de situatie toen? Een visie 

 op de hogere klasse met liberale ideologie met vele bedienden. 

 Is wel racisme.

Zelfbeeld een symbool projectie

Ja, als je jezelf tot symbool projecteert van onderdrukt te zijn, er niet bij te 

horen of je voelt zich gediscrimineerd, dan gaat dat een obsessie worden. En is 

het slavernijverleden van Nederland een symbool? Staat wel vast. Het ‘ik’ ben 

gevoel is van belang. Daarbij gevoed door meerdere personen die er net zo 

over denken en het wordt ‘Wij zijn...’ 

Het is een projectie van de slavernij het hele Zwarte Pieten bij het Sinterklaas-

feest. Een feest dat massaal door de grote Nederlandse bevolking wordt 

gedragen als een ‘verworven’ traditie en als erfgoed wordt beschouwd. 

Een kleine minderheid van donkere huidskleur mensen maar ook van 

blanken is ‘tegen’ de hele verbeelding van het kinderfeest. Niet tegen het totale 

Sinterklaasfeest maar die Zwarte Piet hoort er niet bij. En ik moet hun daar 

deels gelijk in geven. Het Sinterklaasfeest is een symbool. En elk symbool is uit 

te leggen in een zoals al eerder in dit boek staat:

teken, betekenis en verklaring. Daaraan zit vast onze psyche van aanname van 

deze drie analyses. Door maatschappij invloeden, mutaties, nadoen en 

‘aanpraterij’ is het symbool standvastig geworden, onuitwisbaar in onze 

herinneringen, vol met nostalgie, zo groot gebracht, ingeworteld in uw ‘ik’ 

gevoel. En bekend is dat symbolen metaforen bij zich dragen, indirect met het 

gebeuren te maken hebben. Of dat nu liedjes zijn, attributen zoals een roe 

en een jute zak, paard, oorringen, staf, heilig boek, wortels, schoen of klomp, 

stro, baard en mijter met kruis tot andere dingen toe. Zelfs het woord 

‘Zwarte Piet’ is een metafoor die zelfs in uitbeelding het teken verbeeld.
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Schoen zetten, gemuteerde traditie van de 13e eeuws Sint Nicolaas naamdagviering, arme kinderen 

kregen schoenen van rijke burgers. De schoenen werden op de kerkvloer verzameld en uitgedeeld. 
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Het teken

Symbool is de persoon Sint Nicolaas ofwel Sinterklaas, zijn schimmel een wit 

paard en zijn knecht Zwarte Piet. Hoewel de laatsten er later aan zijn 

toegevoegd. Bij het symbool behoren ook de attributen en uitdossing van het 

tafereel. Mijter, kruis erop, lange witte baard, rode mantel en een lange 

gekrulde staf, en een groot boek. Een wit paard, een zwarte knecht, een roe en 

een jute zak.

De betekenis

Is van oorsprong een goed heilig man (de welstand) die de armen bedeeld met 

schoenen, presentjes, het goede wenst aan het gezin. Het vrijgevige van de 

rijken in latere tijden, een goedheid te tonen aan arme klasse. 

Maar zich zo ook gezien willen houden als een voornaam heer. In deze tijd een 

betekenis projecteren is vooral een feest voor kinderen, wat dan ook met een 

ondergrond van goed en kwaad of gezegd stout en braaf. Het grote boek daar 

staan alle kinderwensen in met een stout of braaf verdiend gedrag. 

Opvoedkundig? Of maar een spel een kind te doen geloven een kind te blijven? 

Het is prachtig die kinderhartjes en zieltjes te veroveren in de Sinterklaastijd, 

vol verwachting op verwennen van een kind, een cadeautje te geven en 

blijdschap te verwachten. Een ideaal droombeeld in de toch al harde wereld 

van nu. En daarbij, een maatschappij die nu eenmaal zo is ingesteld met 

feestelijke commercie, optuigingen, artikelen etc. En een leefmaatschappij 

bestaat óók met kinderen, allemaal gelijk, wat voor ras of kleur die ook 

hebben. Een kinderzieltje is gelijk. Heeft ook een ‘ik’ gevoel te beheren.

De verklaring

Deze is gemuteerd. Door de eeuwen veranderd van oorsprong naar heden 

en veranderd nog steeds. Het is opgepikt uit de mythische legendes en komt 

over de gehele wereld voor. Kan heidense of Christelijke inslag hebben en een 

mixage daarvan. Maar altijd gaat het over het goede en kwade van ons in ziel. 

Opmerking daarbij is dat het over kinderen gaat. Niet verwonderlijk want in 

het kind is de groei van goed of kwaad in wording. Het klinkt zoals een 
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‘waarschuwing’, in goed gedrag aan het voortgezette leven verder te gaan.

Het wordt ook gemuteerd door de hogere welstandsklasse (alsof die zich 

voordoen zich beter te gedragen dan de arme sloebers), je moet je 

onderwerpen, gehoorzamen aan mij. Als een goed-heilig man zich vertonen. 

Want een figuurlijke Sinterklaas was er nog niet. De hoge heren breiden het 

uit tot koloniale slavenhandel met veelal zwarte bedienden. 

De 5 december taferelen in de hogere kringen krijgen een beeldend 

metafoor erbij naar de werkelijkheid van dat moment toe geprojecteerd, de 

zwarte bediende (knecht). Onwetend dat het racisme betekent. In de 

slavernij was dit nog onbekend. Later kwamen er wel discussies in 1800 dat 

het eigenlijk toch een onderwerping betekende van de zwarte medemens 

en de Europese vrijheden van godsdienst en persoonsvrijheid werden 

bewaarheid. En toch bleef die ‘Zwarte Piet’ na 1860 bestaan. Men zag er geen 

racisme in. Het maatschappijbeeld werd ook niet veel anders. Men nam 

gewoon ook witte bedienden in huis. De Zwarte Piet in tekeningen en liedjes 

wordt zelf een symbool van een verleden tot een ‘verdraaid’ mythebeeld. 

En krijgt ook de koppeling mee van christelijk ‘stout’ (zwart) en de Sint ‘goed’.

(witte baart en wit paard) Zwart en wit is het symbool.

Onze hedendaagse Sinterklaas en Zwarte Piet teken, 

betekenis en verklaring ineen

Het staat op de kalender 5 december pakjesavond. En zeker in een talrijk 

kindergezin. Maatschappelijk niet onderuit te komen. Vele factoren in de stad, 

wijk, landelijke tv, school en vereniging zijn Sinterklaas zelf. Wat denk je van 

een opa of oma? Wat die betekenen voor de kleinkinderen? Echt de kinderhart-

jes gloeien. Zwarte Piet een racist? Echt niet! Want dat zou betekenen dat de 

ouders en of opa en oma, die zich vereenzelvigen als een Sinterklaas of zelfs 

met een Zwarte Piet een racist zouden zijn? Kom op zeg dat doe je je kinderen 

of kleinkinderen toch niet aan? Laat hun dierbaartjes lekker kind zijn.

Moeten we de kleintjes al vertellen dat het vroeger een zwarte slavernij was en 

dit er mee te maken had? Moeilijk.
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Dan de andere kant, de bezwaarmakers die de Zwarte Piet er niet bij willen 

hebben. Ik kan me voorstellen dat ook deze partij van donker getinte mensen, 

al zijn er ook groepen van witte mensen bij, zich ongemakkelijk voelen bij de 

optochten en journaals over het Sinterklaasfeest. Maar ook hier is sprake van 

een projectie op zelfbeeld, het eigen innerlijk van ‘ik ben...  zwart’. Is het 

‘aangepraat zich tegen de vertoning te verzetten?’ De scene, het tafereel is 

natuurlijk ‘uitvergroot’, overdreven als knechtenspel van de vermeende 

slavenhandelaar Sint Nicolaas. Zit het bij de tegenstanders, meestal de donkere 

medemens niet in de psyche van hunzelf gegrift en heeft het ook niet te maken 

met andere sociale omstandigheden buiten het Sinterklaasfeest om? 

Voelen hun in de sociale samenleving ook extra erbij, een minderwaardig-

heidsgevoel? Zij die dat wel hebben en denken nergens bij te horen en zich 

buiten gesloten voelen moeten hun ‘ik gevoel’ staven door er wel toe te doen. 

Er volop in de samenleving naast anderen leven. U wordt wel gewaardeerd! 

Door er toe te doen zoals u denkt in handelen en woord in een luid protest zal 

niet helpen en de kloof alleen maar dieper maken tussen de traditioneel 

denkenden. De discussie mag u zeker voeren en moet er ook komen.

Het spiegelbeeld

De vergelijking met de zwarte slaaf, bediende van de hoge welstand destijds 

is een kopie die men maakt van de donkere Nederlander nu in een welstands-

welvaart maatschappij in Nederland. Een blik in de spiegel is een beeld van 

‘wie ben ik?’ Een donker gekleurde mens hoeft geen slaaf of knecht te 

betekenen. Zie in de spiegel een persoon met een innerlijk, geen uiterlijk. 

Racisme daar is geen plaats voor in Nederland. Willen we Zwarte Piet muteren 

in het kinderfeest, het kan, tot zelfs helemaal maar weg dan, er zal altijd een 

etiketje aan blijven hangen van vroegere tijden. Al zou je de Piet gewoon in 

scene zetten als een blanke man of vrouw, dan nog is en blijft het een knecht 

van Sint. Is er dan ook nog een spiegelbeeld en koppeling met de slavernij? 

Geen racisme meer? Het zal gewoon hetzelfde blijken te zijn! Alternatief, 

geheel andere kledij, uniform feestelijk, of gewoon boertje op klompen? 

Of Piet helemaal maar niet op de scene, er gewoon weer af net als voor de 
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slavernij in de 15 e eeuw, Sinterklaas alleen. Zal moeilijk worden een natie 

te bestrijden en te veranderen. Wat wil een kind zelf? Een kinderzieltje? Een 

opa en een oma! En of die nu wit of zwart gezicht hebben doet er helemaal 

niet toe! Er zijn genoeg donkere mensen in Nederland die zich helemaal niet 

in projectie voelen met een slavernij verleden. En met hun kinderen opa en 

oma’s geheel met Sinterklaas en Zwarte Piet het feest vieren. Geïntegreerd zijn 

in de Nederlandse samenleving. Voor hen die nog niet zover zijn van volledige 

integratie is het beste eens op klompen te gaan lopen. Niet door rood te rijden 

en ook niet door zwart te vermijden. Anders schilder je je gezicht maar wit.

De rol van de katholieke kerk, vals eigen gemaakt

De katholieke kerk heeft ooit de verering van de oud-Germaanse godheid 

Wodan omgebouwd tot het Sinterklaasfeest. Wodan is traditioneel (ook in de 

Friese contreien) omschreven en afgebeeld in een rode mantel en gezeten op 

een wit paard (de schimmel Sleipnir). Wodan davert door de lucht en belandde 

later op de daken. Zijn helpers (twee Zwarte raven, Huginn en Muninn) 

informeren hem over goed gedrag en misdraging van de bewoners van de 

huizen. Bij de brave arme lieden die hooi en wortelen offeren laat Wodan 

gouden munten strooien. Soms werd Wodan vergezeld door Beserkers), 

Zwartgeverfde blanke strijders (als vervangers van die zwarte raven).

De Paus gaf omstreeks de 7 e eeuw na Christus zijn bisschoppen en monniken 

de opdracht mee om de heidense goden en gebruiken een Christelijk jasje 

mee te geven. En zo kon Wodan blijven voortleven als Sinterklaas en als de 

daarvan afgeleide figuur Santa Claus.

In 1934 genoot Nederland van de allereerste officiële Sinterklaasintocht. 

Hij werd toen bijgestaan door blanke Spaanse edellieden (knechten) en zes 

donkere mannen. Deze mannen waren Surinaamse matrozen die het koud 

hadden en aan de organisatie vroegen of ze mee mochten doen aan de intocht. 

Sindsdien gaat de intocht gepaard met meerdere donkergekleurde mannen die 

de uitbreiding van ‘Zwarte Piet’ moeten symboliseren.
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Op het publieke domein van publicaties is ook te vinden een folkloreboekje 

“Geesten en Goden in oud Oldenzaal” van A. G. de Bruyn.

Sinterklaas is mogelijk ook qua naam van Wodan afgeleid

De overlevering wil dat rond Oldenzaal (meer specifiek de Tankenberg) een 

spookpaard wordt waargenomen. Dit paard wordt ‘Kunne Klaos’ (Hengelosche 

spelling) genoemd, door de Bruyn genoemd ‘Kunne Klaas’. Hiermee wordt 

echter niet het paard zelf maar de berijder genoemd. Kunne komt van koning, 

Klaas van glas, denk aan ‘glessum’, het oude woord voor barnsteen zoals een 

ieder weet die Tacitus’ Germania ooit gelezen heeft. De Germanen gebruikten 

het woord echter voor alles wat glans had, doorschijnend was of licht gaf.

De beredenering van de Bruyn is dan ook de volgende:

‘Kunne Klaas = Koning Klaas = Koning Glas = Koning Licht’

Het is dus niet onwaarschijnlijk dat de oude missionarissen niet veel 

moeite hoefden te doen om oudere tradities die Wodan aangingen om te zetten 

naar ‘nieuwe’ tradities over christelijke entiteiten zoals Sint Nicolaas van Myra. 

Het zal duidelijk zijn dat het werkelijke archetype voor Sinterklaas niet uit 

Myra kwam maar inheems was en Kunne Klaas heette. 

De Zwarte Pieten zijn te herleiden tot de wilde jacht. De geesten van de 

gevallenen. De huid van Lijken (op het slagveld in dit geval) verkleurt tijdens 

het rottingsproces zwart. De kerk heeft hier dan ook de geesten van de 

gevallenen, de dappersten van onze voorouders, vereenzelvigd met moren of 

negers. Actueel, aangezien donkere mensen hier racisme in zien. Overigens 

schijnt ook de ‘historische’ Wodan vanuit klein-Azië naar Noord-Europa te zijn 

gekomen. Dat is een heel ander verhaal. Dan kunnen de hittieten ook wel zich 

gediscrimineerd voelen?

Om terug te komen op Kunne Klaas. De Bruyn legt hier ook de link met Klaas 

Vaak. Vaak betekent slaap en Klaas Vaak is in dat geval de Heerser der Nacht.

Deze wordt wel eens in verband gebracht met de elvenkoning. Maar na dik 

duizend jaar met alleen spraak en horen zeggen overleveringen, is die elven-

koning niet dezelfde als de hoogste der Goden, Wodan. De kerk heeft in de 
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verwachting om de grip van de heidense Goden op de mensen te verminderen, 

kansen gezien en gebracht, de mensen in een geestelijke slavernij te leiden!

En geestelijk blijft het. Gegrift in een mensenbrein staat het Sinterklaasfeest 

als een ‘gezellig’ en harmonieus samenzijn onder vrienden, kinderen en 

familie. Daar doe je als Hollandse bewoner aan mee. Het is de SAMEN leving 

die gedenkt het goede en kwade uit te bannen. Ik kan mij voorstellen dat de 

gedachte van een donker getint persoon inderdaad zoals in alinea hiervoor 

staat een geestelijke slavernij is. Deze mensen voelen zich slaaf in onze 

maatschappij. Dat is de kern van het zich niet aansluitende gevoel te hebben, 

er niet bij te horen. Hun moeten echt de Nederlandse samenleving in. 

Letterlijk en figuurlijk zich helemaal niet de mindere of slaaf voelen. 

Hun gebruiken gewoon een excuus om de vroegere koloniale slavernij er bij te 

betrekken. Er waren ook blanke slaven hoor.  En om de discussie hier even te 

stoppen, is het nu een politieke aangelegenheid geworden, landelijke cultuur-

bescherming of en volksfolklore, christelijke naamviering feestdag, heidense 

mythe, kinderfeest? Maakt niet uit hoe 5 december te benoemen. Het is van 

‘ons’ zegt de Nederlandse burger. Het is van en voor mijn kind(eren).

De nationale politiek gaat over de kop

Want het gaat meer en meer over internationale politiek. Kan het nationaal 

politiek toneel haar taak rol nog wel vervullen? Het is compleet chaos in 

Den Haag zoals het ook compleet chaos in Brussel gaat worden. Het object 

wordt te groot, de armen te kort. Of het toneelstuk is te lang geworden, 

de acteurs kunnen hun teksten niet meer onthouden. Spreken wartaal uit en 

het publiek in de zaal begrijpt er geen hout meer van. Of eigenlijk toch wel, 

voelt zich bekocht en bedrogen. Vandaar dat het bergafwaarts gaat met 

politiek acteren. U, burger heeft de maatschappijbelangen in recht, orde, regels 

en waarden. Gegrond op politieke basis met de wetgever in Nederland. Maar 

het wordt uitgebreid met Europese basisgronden die in politieke en een soort 

van ‘bredere Europese maatschappijbelangen’ u in samenleving gaan raken.

Die samenleving betekent samen leven ook met ander Europese lidstaten met 
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Europa, Griekse godin op de rug van Zeus. Is Griekenland symbool van liefde en geboorte? 

Denken wij nu ook zo over, of zal met Griekenland als lidstaat de EU ook de laatste reis betekenen? 
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afspraken, onderhandelingen, visies maar ook compromissen zijn aan de orde. 

Zo wordt het Nederlands politieke toneelzaaltje een Europees groots theater.

Maar het moet wel democratisch blijven. 

Nu er een Europese Unie is met haar lidstaten zijn de afspraken, 

onderhandelingen en visies vooral compromissen geworden in besluitvorming 

te Brussel. De structuur waarin dit gebeurd in de Europese Unie is bijzonder 

complex. Deze bestaat uit een Europese Commissie, die wetgevings-

voorstellen mag doen. Of voorstellen uit verkregen bron kan inbrengen. 

Deze bronnen kunnen lidstaten zijn of het Europees Parlement, voorts 

belangengroepen en lobbyisten met een voor of tegen.

De Raad van het Parlement brengt de voorstellen in en vervolgens is de 

Raad van Ministers samen met het Europees Parlement de ‘wetgever’. Dit zijn 

27 ministers van lidstaten die weer onderverdeeld zijn in 9 formaties o.m. 

Raad van Economische en Financiële Zaken etc. De Europese Commissie 

controleert het verloop van voortgang.

Kan de EU als één orgaan meedoen in zijn mondiale rol?

Net als een maatschappij verandert, is dit ook toepasbaar op de EU. 

De EU begon maar klein met 6 lidstaten, nu zijn het er 27 met een periode van 

50 jaar. Ook alle domeinen van economie, milieu, veiligheid, energie etc. 

veranderen mee. En de mondiale veranderingen hebben kenmerken van 

geweld, oorlog, terreur, volkeren moorden, extremisme, racisme, jihadisme en 

andere godsdienstconflicten. Daarbij corruptie, dictatuur en wapen-

leveranties. Zo wordt het Nederlands politiek toneeltje in eigen land wel wat 

klein. Er blijft nauwelijks tijd over de eigen maatschappelijke wetten en 

sturingen op orde te krijgen.

Europa komt op het toneel in een hoofdrol te vervullen en zal met luide stem 

zich laten horen. De EU heeft in het verdrag van Lissabon18, de vervanging 
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De Europese Raad te Brussel is intergouvernementeel, bestaat uit staatshoofden of regeringsleiders van de 

lidstaten van de EU en de voorzitter van de Europese Commissie. Een Unie is nog ver weg aan de horizon. 

Alle zetels in Brussel zijn een plaatsje in het mondiale doolhof.
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van de Europese grondwet, doelstellingen en waarden van de EU vastgelegd. 

Het Europese Parlement heeft met de 27 lidstaten en de parlementsleden uit 

deze landen die niet alleen hun land vertegenwoordigen maar ook ‘vreemd’ 

genoeg bovenal hun politieke partij vertegenwoordigen. Niet zozeer het eigen 

landsbelang. Meer een doorkoppeling van ‘eigen’ Nederlands beleid. 

De ‘eigen partij’ ideologie te vertegenwoordigen. Is dat ook de ideologie die de 

Nederlandse burger voelt voor een Europese Staat?

Met verwante fracties van ideologie wordt gelobbyd naar meerderheid in 

stemmen. Is dat in het nationale belang? Is die stem van een verwant andere 

lidstaat hetzelfde als die van ons? Nee, want die hebben andere culturen, 

tradities en handelsbelangen dan wij. In het EU Parlement is het dan ook meer 

een spel van competitie en compromissen. Wat blijft nog over van in 

het ‘landsbelang?’

De Europese Raad is intergouvernementeel, bestaat uit de staatshoofden of 

regeringsleiders van de lidstaten van de EU en de voorzitter van de Europese 

Commissie. Alleen unanieme besluiten worden gedaan. Vreemd is wel dat het 

Europese Parlement of de nationale perlementen geen invloed hebben op de 

uitkomsten van de besluiten. De nationale parlementen krijgen vooraf of 

achteraf de informatie. Eigenlijk een ‘inspraak’ te kort.

Wat is de rolvastheid van Europese integratie?

- wat is het doel van Europese samenwerking?

- wat valt er te samenwerken Europees en wat blijft er nog nationaal?

- zijn besluitvormingen nog democratisch te noemen?

Bij bullet 1 is het doel vooral economisch van aard, niet politiek gericht. 

Maar dat schiet wel enigszins voorbij als de publieke opinie dit toch koppelt 

aan de nationalistische kabinetten en regeringen van diverse lidstaten met 

hun ‘eigen’ kleuren.

Bij bullet 2  is te constateren dat samenwerken nodig is toen in 2008 de 
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eurocrisis begon en een plan werd gesmeed deze te bestrijden. Met afspraken 

te maken met alle lidstaten een streng Europees toezicht te houden op elke 

nationale lidstaat begroting. De nationale burger voelt dit aan als geen zicht 

meer op ‘eigen’ portemonnee en wekt kritiek op van betutteling bij de tegen-

standers ervan. De tegenstanders van alle EU extra bevoegdheden, lees de 

nationale politieke niveau’s zijn overgedragen aan Brussel, betekent in hun 

ogen een aantasting van ‘eigen’ democratie.

Dit is ook puntje 3 over besluitvormingen en democratie. Voeg er bij,

de Brussel regie over het toneelspel. De weg banen naar:

- bevoegdheden, uitbreiden of niet?

- besluitvormingen, welke nog meer?

- regelgeving in Unieverbanden tot Europese Staat?

Onze nationalistische zaal met burgers geven respons: ‘Europese samen-

werking is ook vrijheid, vrede en welvaart voor Europa. Economische 

versterking samen doen, een machtsblok vormen tegen agressors.’ 

Maar we horen ook: ‘een politieke integratie zal spanningen tussen Europese 

landen vergroten, het wordt een tegenspel van landen over de controle en 

verdeling van geld, inkomen, lasten en uitgaven. Dit zal leiden tot onderlinge 

compromissen.’

Of: ‘Een politieke Unie is nodig om de euro economisch gezond te houden 

met een begrotingsdiscipline van regels en afspraken. Elke lidstaat moet zich 

verantwoorden over hun staatbegroting. Zo kan een evenwicht komen in het 

bestedingspatroon van deelnemers.’

Of: ‘EU en burger verstaan elkaar niet. In de zaal horen de aanwezigen niet 

goed wat de acteurs spreken. Dat is niets nieuws. Letterlijk veel praten maar 

niets zeggen. Hoe hechter het in de EU op politiek toneel wordt samengesmeed 

aan ‘besluiten’ met de nodige compromissen erbij om het eens te worden, 



|       221

h
o

o
fd

st
u

k
 8

 | 
c

o
m

m
u

n
ic

a
t

ie

zal een tekort aan democratische legimiteit in de nationaal politiek Nederland 

(en andere landen) alleen maar groeien. De burgers verstaan er letterlijk geen 

woord van, roepen boe, voelen zich bedrogen en belogen en herkennen zich 

niet in vertoont spel.’

De scoringsdrift van politiek

Is ook niets nieuws onder de zon. Is al jaren een sluipende emotiedrift in 

het parlement van Nederland. En als dit eenmaal op gang is de drift in 

personen, komen ze er ook nog mee weg en gaan driftig door. We praten dan 

over personen en hun karakters. De drang naar macht, dwingen en het 

doordrukken van wensen is een menselijke factor eigen aan persoonlijkheid. 

Maar ook werkzaam in politiek land. De soms hautaine optredens en 

zelfspiegelingen zijn een onderdeel van het spel. Bemoeizucht, pikorde, 

eigenbelangen gaan voor alles dan het belang voor u als burger. Met de 

medewerking van de ‘eigen’ media gaat het in de Tweede Kamer als een 

competitiespel met ‘sterspelers’, ‘spitsen’ en wisselspelers tegen elkaar. 

Een Eerste Kamer beoordeelt het spel en fluit soms af.

Zo heeft de Tweede Kamer haar negatieve uitstraling zelf vorm gegeven. 

Tweede Kamerleden gaan zichzelf profileren met ‘eigen’ moties, wetsvoor-

stellen en amendementen met eigen naam ondertekend. Zo tracht men de 

symboolnaam van partij te beschermen mocht het misgaan. De kabinetten 

hebben veel compromissen gesloten met kabinetpartners en blijven bij partij 

ideologie. Of gaan zo ver bv PvdA dat hun ideologie tanende is en hun 

achterban geen vertrouwensband meer herkent.

En komt het kabinet er niet uit bij voortstel, besluit of aanname compromis 

dan is het de schuld maar van Brussel. (vrije trap).

De Eerste Kamer controleert en heeft invloed op de besluitvorming al is dit 

een overbodige regel volgens de Tweede Kamer. Niet verwonderlijk van hun 

want de scoringsdrift in de Tweede Kamer is hoog in persoonlijke en partij-

wens. Men speelt direct op de man of vrouw en de partijbelangen gaan voor 
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landsbelangen. De Eerste Kamer senatoren hebben ook partijkleuren maar 

tillen niet zo zwaar aan hun partijnaam. Naast hun politieke baan heeft het 

merendeel van deze senatoren ook nog een maatschappelijke praktijkbaan en 

staan dus zo ook in andere stadions dichterbij de burger toeschouwer.

In de Tweede Kamer zitten veel wisselspelers, bankzitters en ook ‘invallers’. 

De eenmansfracties en kleine splinterpartijen zijn teveel. Zo kan de wedstrijd 

nooit gewonnen worden. En bij de stand 0-0 wordt de grote ‘wisselspeler 

Europese Unie’ ingezet. Die kan misschien wel scoren. Maar dat betekent ook 

dat de EU een groter speelveld wilt. Dan zijn weer nodig langere passes, 

voorzetten, gemiste kansen en vele mismangementen. Te groot, te groot...

En dan zijn er in Europees verband die landen die ook in eigen competitie 

verkeren, een pikorde hebben, orde en disorde. Moet dat allemaal op een 

EU speelveld? Dat zal een enorm tactisch inzicht moeten hebben met al die 

nationaliteiten van spelers. Het politieke veld in het Europees stadion is dan 

ook onbespeelbaar. Het regent dan ook flink!

De persoonlijke drift van een politicus

Ik noem even wat kernen op. Ambities? Beroepsmatig? Leiderschapsrol? 

Visionair? Beleidsman of vrouw, Stuurmanskunst of gewoon matroos? 

Wat bezielt een parlementariër om zich in Den Haag kenbaar en hoorbaar te 

maken? Volksvertegenwoordiger is hij of zij, verwoorden van de burgertaal. 

Met al de burger aangelegenheden erbij. Ook maatschappelijk voor bedrijf, 

organisatie of instellingen. Een hele brede verantwoording op eigen schouders. 

Een vertegenwoordiging ook in kleur van partijnaam, ideologie en uitvoering. 

Naar de wens van de burger achterban met zelfde doelen. Op democratische 

wijze.

De ingewortelde drijfveer en drift van een politicus zit in de psyche van 

persoon in kwestie. Hij of zij is het symbool, de betekenis en de verklaring van 

hún ideaal. Is het een beroep? Is er zodanig vakkennis dit ‘beroep’ uit te 
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voeren. Is er een gedane studierichting gedaan en ‘vakkennis’ aanwezig? 

Veelal is een juridische en financiële onderbouw aanwezig maar economische 

grondslag ontbreekt.

In persoonsanalyse komt naar voren de vraag, draagt de politici in hun 

psyche het partijsymbool als nummer 1? Of draagt men de betekenis daarvan 

als nummer 1? Hoe is de volgorde? Dat is nogal vaag en houdt men liever vaag, 

immers er moeten compromissen over blijven om gesloten te worden. 

De zuivere partij ideologie bestaat niet, er zal tussen de regels door gelezen 

moeten worden. Onzin zullen zij beweren ons partijprogramma staat als een 

huis. Onwrikbaar. Ja, voor hunzelf te geloven natuurlijk en wellicht herken-

baar voor een ingewijde. Maar niet voor de burger, kiezer. Want dan komt 

puntje drie in beeld de ‘verklaring’ van het partijsymbool die de burger vertaalt 

als ‘niet geheel juist en zuiver van ‘mijn’ partij te zijn. Of de niet partijburger, 

ziet totaal geen vertrouwen erin. Een niets. Blijft over de ‘betekenis’ van de 

politieke partij en veelal is dat de ‘bekende persoon’. Daar gaat bij de burgerij 

direct een metafoor aan vast, ook gekoppeld aan die partijnaam. Van belang is 

partij of persoonverleden, heden en toekomst, beloftes en nakomen van speech 

die de metafoor(en) in stand houden.

Deze metaforen zijn: rood, groen, paars, links, rechts, arbeidersklasse, 

middenklasse, alleen voor de rijken, socialisten of liberalen. Daarnaast komen 

op scheldwoorden, leugenaar, pinokkio, landverrader, blonde Geert, eurofiel 

en meer. De combinatie van letters die in partijnaam staan zijn de eerste 

symbolen die in koppeling staan met het metafoor. Hoe dat logo eruit ziet doet 

er niet toe, dat weet de burger niet eens. En de versnipperde partijen met de 

betreffende parlementariër kent de burger helemaal niet. Nog andere 

metaforen die oppervlakkigheid duiden en niet precies kunnen worden 

gedefinieerd als gebezigd woord zijn: politiek klimaat, politieke stroming en 

ethische politiek. Wat is het klimaat? Wat is de stroming? 

En wat is er ethisch aan?
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Politiek klimaat

Verstaan wij onder ‘klimaat’ een al omvattende term van ‘bedrijfsbeheer’ of 

‘bestuursstijl?’ Wat is het gemiddelde van het bedoelde klimaat dat een 

stelling behoort te zijn als modaal? Het is maar een naam die omvattend 

wordt bedoeld als een metafoor werkt voor een bekend weerklimaat van 

stormachtig, mooi weer tot vooral ‘veranderlijk.’ Het hangt er maar van af of 

we goed of slecht weer bedoelen. In het politieke klimaat hangt men alles op. 

Ik heb zelfs al gehoord de term ‘Nieuw politiek klimaat’, hetgeen er op wijst 

dat een extra toevoeging wordt gedaan in de verklaringen die de metafoor is. 

Men voegt toe populisme in de politiek, een doorzichtigheid en transparantie 

in te voeren in de vraagstukken op politiek niveau. Zo krijgt het ‘klimaat’ 

stempels en symbolen die verklaarbaar worden.

De stijl van politiek bedrijven in polarisatie door gewone burgertaal te 

spreken.

De inhoud van issues benaderen met korte lijnen en visies en ook uitvoeren

De verhoudingen tussen politieke partijen én ook die personen scherp 

bekritiseren en benoemen in gedrag en besluit.

De symboliek van het ‘klimaat’ te benamen met leuzen, taal en woord zoals 

‘afrekenen’, ‘aanpakken’, ‘geen knip voor de neus waard’, etc.

Het politieke klimaat dat in Den Haag afspeelt is ook een spiegel van de 

samenleving, wij zelf. Het is chaotisch, complex en heel veranderlijk. Ook de 

ambtelijke politiek met al haar organisaties moeten een reflex bieden richting 

maatschappij in veranderingen. Het populeren gaat maar door in Den Haag 

en ook zo in de samenleving. Het spiegeld zich aan ons. Maar de spiegel is niet 

zo ondoorzichtig meer als vroeger.
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Politieke stromingen

Hier wordt bedoeld de kernwaarden van politiek Nederland in de zin van 

menselijke opvattingen in de maatschappelijke (be)sturing. Stromingen zijn 

groepen van de maatschappij met welgestelde ondernemers, fabrikanten en 

beroepen. Daar tegenover de arbeiders. Maar beide groepen hebben religie-

voorkeuren. In de vorige eeuw waren het stromingen van voorkeuren, een 

politieke partijnaam was maar tweede factor. De stromingen waren:

- Liberale stroming. Vrijheid, persoonlijk en economisch, ondernemers-

 schap in economische zin, winst, arbeid, werkgelegenheid, koopkracht,

 welvaart. (VVD)

- Confessionele stroming. Godsdienstige inslag, christendom en 

 protestantisme. Een ‘eigen’ richting in allerhande zaken met uitvoering

 (verzuiling) ARP, CHU, KVP, tot één CDA.

- Socialistische stroming. Gelijkheid van mensen, nivelleren, 

 geen kapitalisme, een verzorgingsstaat, meer staatsmacht, geen 

 koningsschap, wel republiek met een gekozen staatshoofd. 

 SDAP, PVDA, PSP, CPN.

Ethische politiek

Teken: theologisch denken, ons innerlijk brein, driehoek en cirkel.

Betekenis: ‘verantwoordelijk leven’, verantwoording, in slachtofferrol en de 

veroorzaker (politiek) tot de samenleving. Dat kan ook leiden tot beslissingen 

nemen en brengen (de daad) die noodzakelijk zijn (het doen).

Verklaring: De verhoudingen in christelijke en de wereldse ethiek, vooral op 

politiek sociaal scene. Het heeft te maken met tolerantie, gevoel van moraal, 

levensbesef en de daarbij behorende (daad) beslissingen. Kerkelijk geloven 

staat centraal is wel breed bij ons als mens. Ethisme is in ons innerlijk, 

zoals al in de oertijd een bezinning was op de hogere machten. Het is de 

balans van respect met ons eigen ‘ik’ of te vertalen in gemeenschap ‘wij zijn...’ 

Het is verantwoording afleggen in ons bestaan, wat ook betekent dat de 

politieke uitvoering op het landelijk en wereldtoneel er een is van 

verantwoordelijkheid. Zelfs als er wapentuig rondwaart en nodig is kan dat 
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toch een balans geven op de wereldvrede. De afweging in ethiek is deze 

wapens en of beslissingen wel of niet te gebruiken.

Ethiek is en dan meer op politiek gebied meer aards dan hemels geworden. 

Ik stel het eigenlijk zo wat helderder als ik zeg, het is meer als noodzakelijke 

alledaagse daad te plegen, dan als een verantwoordelijkheidsgevoel van de 

eigen ziel te overwegen de daad NIET te plegen! Waar is het innerlijke 

politieke respect gebleven? Zowel bij de politici in het algemeen, alsook bij de 

burger? De verklaring ligt dicht bij de betekenis een afweging van 

doen en laten!

Versplintering van politieke partijen

Ook op dit onderwerp is een analyse los te laten. De oorzaak is het kiesgedrag 

van de burger die onvast is in keuze in de heersende chaos van politiek land. 

En de chaos biedt richtingen die de keuze tot een goede of minder goede keuze 

kan brengen. De burger staat alleen in zijn ‘vrijheid’ van individu. Maar er is 

teveel keuze. De democratie is ook geen eenheid meer. De politieke partijen 

staan meer tegenover elkaar dan naast elkaar. De burgerstemmen gaan 

verdelen ook naar de verschillende partijen met andere ideologie en de 

chaos die er al was wordt niet veranderd. Teveel versplintering, geen maat-

schappelijke ordening, is ook geen stabiliteit ten lande.

In gemeentes ligt het wat anders. Deze politieke partijen staan kleiner, 

dichterbij de samenleving en vertegenwoordigen die burger in het college, 

wel met elkaar met een handreiking. Iets dat in Tweede en Eerste Kamer ten 

lande met gesloten ogen wordt gedaan. De samenwerking met de Kamers kan 

verbeteren met daad en slagkracht te tonen en allianties te vormen. Dat gaat 

de versplintering tegen. In het bedrijfsleven een doodnormale zaak als fuseren 

genoemd. Kan de landelijke politiek volgen? Het heeft geen zin de eenpersoons 

of tweepersoonspartijen te handhaven. Volkomen een zwaktebod. Die moeten 

opgegeven worden of moeten fuseren. De versplintering gaat ook ten koste van 

de gevestigde grotere partijen die zo afkalven. Hun vertrouwen wordt bij de 
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burgerij geschaad als er steeds ‘afvalligen’ bij komen. Het is te zien 

partijen worden gehalveerd. Wat doen ze eraan? Laat maar gaan politiek, niet 

veranderen hoor. De politieke dood zal volgen.

Besturen wordt echt geen vakwerk meer genoemd

En wordt het nog gewaardeerd? De maatschappij is als bedorven beschouwd, 

geworden tot een ‘eigen’ zelfbestuur met vooral het ‘ik’ bij de mensen voorop. 

De bevolking zegt gemiddeld geen partij nodig te hebben en dat is terug te zien 

in het lage aantal kiezers dat gaat stemmen. De burger noemt de politiek in 

Den Haag als ‘elitegroep’ en ook de meest voorkomende scheldwoorden zijn er 

ook. De projectie is overduidelijk de burger waant zich bedrogen door beloftes, 

wetten en maatregelen. Schandalen in de politieke personen komen via de 

media in publiek domein en de vrije burger denkt zijn vrijheid te versterken 

door eigen belang. Zo wordt het besturen van een land een contrabeleid dat 

nooit zal gaan werken. Politieke partijen staan dan ook lijnrecht tegenover 

elkaar tegenwoordig. Als er eenheid komt zal er meer vertrouwen komen 

richting samenleving. Maar dan moet het eerst te laat (fout) gaan. We gaan het 

afwachten. Of laten we het niet zo ver komen?

De samenleveing is al lang niet meer te vergelijken met die van de vorige 

eeuw. Maar de wetten van toen staan nog steeds overeind, maar er zijn er wel 

bij die discutabel zijn geworden. Vroeger was er een bepaalde vrijheid van 

meningsuiting. Er waren woorden die ‘not done’ waren en een ethische moraal 

in de mens was aanwezig. Thans is de vrijheid van meningsuiting veel breder. 

Woorden zijn erbij gekomen, schuttingtaal is niet vreemd en het gebruik lijkt 

algemeen goed. Woordgebruik in religiesfeer, racisme en culturen zijn niet 

zo onschuldig meer. Metaforen worden eraan gekoppeld. Het is tegenwoordig 

meer de trend wat er KAN GEZEGD WORDEN en niet over WAT TE 

ZEGGEN, of HOE TE ZEGGEN. Het ‘ik’ zegeviert door jongeren boven de wet 

in algemene deler, vrijheid van meningsuiting! Dat is een wet. 

Samengebonden in een democratische bepaling van je te houden aan het 

vastgestelde.
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Daarbij is de situatie, gebeurtenis ten opzichte van gevoel van jezelf, het ‘ik’ in 

uitvoering tegenover de andere ‘ik’s’, je medemens.

Tot hoeverre KAN er gezegd worden tot belediging, valse opmerking, 

smerige doelstelling, verwoording van gebeurtenis etc? Waar is de grens van 

het toelaatbare? Vroeger mocht men niet vloeken van de Kerk, tegenwoordig 

klinkt het harder dan ooit. Gelukkig is er een OM met een oordeel van de 

rechter als het echt verkeerd gaat. Daar ligt de wedstrijdbal. Op politiek niveau 

is het recht op vrije meningsuiting maar een vage grens. Doet er weinig aan dit 

nog bij te sturen. De samenleving verwerpt nu eenmaal de politieke situaties, 

heeft het lak aan betutteling van overheden en kiest voor eigen taalgebruik, 

scheldwoorden of niet. Metaforen over racisme, geloofskwesties laaien op. 

Alle woordgrenzen worden verbroken of worden te ruim gehouden. Definities 

van woorden kennen geen waarde meer, althans niet positief maar vaak in 

negatieve betekenis. En daar hangt weer een verklaring (mening) aan.

Provinciale statenverkiezingen 18 maart 2015

Al eind februari 2015 is er klein tv debat met een 8 tal 1e Kamer senatoren. 

Vertegenwoordigd zijn de partijen: PVDA, VVD, CDA, SP, PVV, D66, CHU 

en GL. De themavragen die ter discussie worden gesteld zijn:

- Hoe kan het kabinet terrorisme voorkomen?

- De zorgplannen van het kabinet brengen de mensen in problemen?

- De plannen om te gaan met energie en het energieakkoord?

- Schiet het kabinet tekort met het creëren van banen?

Hoe kan het kabinet terrorisme voorkomen?

Alle senatoren zijn het wel eens dat het terrorisme in Nederland bestreden 

moet worden om de veiligheid van de burgers in Nederland veilig te stellen. 

Maar er zijn fijnafstellingen nodig als er partijen nuanceren dat alles 

ernstig blijkt te zijn maar er toch te soft wordt opgetreden tegen jihadisme, dat 

met de ‘indoctrinaties’ een voedingsbodem, de Nederlandse jeugd bedreigd. 

Enkele partijen zijn voor een directe strafbare aanpak van het terrorisme, 
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andere partijen voor een sociale oplossing en aanpak met gemeentelijke en 

regionale partners. Ook een OM en de rechterlijke macht is een eindbeslissing 

onze democratie veilig te stellen. Het CDA stelt dat zowel een harde aanpak 

een standpunt is alsook een sociale benadering van de probleemjongeren. 

En daarbij het ook daadwerkelijk te moeten doen! Tolerantie van te weinig 

doen is een voedingsbodem voor terreurdaden. Dit kan nooit worden 

toegelaten. De PVV wordt in het debat aldoor verweten te ageren tegen de 

moslims. De PVV senator stelt: ‘we zijn als partij niet tegen moslims, en ook 

alle moslims zijn ook geen terroristen, maar alle terroristen zijn wel zeker 

gesteld moslim. En dat de islam daar mee verbonden is, is de systeemkern.’

De zorgplannen van het kabinet brengen de mensen in problemen?

Krijgen de mensen kopzorgen over de zorgplannen van het kabinet? Zo leeft 

het bij de burger over vele vragen, zal de premie en het PGB nog in betaal-

baarheid in balans blijven en ook van goede kwaliteit zijn? De senatoren 

stellen dat de zorg een marktwerking vertoont, die met de zorgverleners en de 

zorgafnemers gewoon een rekening balans is geworden met alleen geldmidde-

len. Het kabinet is van plan de komende twee jaar nog eens 70 miljard per jaar 

in de zorg te willen inpompen. Zo wordt het eigenlijk nog meer marktwerking! 

Hetgeen niet betekent dat er ook daadwerkelijk betere zorgverlening ontstaat. 

Deze plannen staan wel in schril contrast met de sluiting van verpleeg- en 

zorghuizen en een massa van ontslagen wijkverplegers. Zo is de PGB in 

uitvoering nog niet klaar, nog steeds in overgangsfase naar de gemeentes. 

Inmiddels zijn er in 2015 22.000 ontslagen gevallen in de thuiszorg, wegens 

een onbetaalbaarheid van de overheid. De tweedeling is de voorstand van 

kleinschaligheid in de thuiszorg in een woonsituatie thuis. Ook voor familie-

hulp is er plaats. Dat staat in contrabeleid voor zorg- verpleeghuizen. 

De SP vindt marktwerking een compleet foute weg. Hun vragen of er 

mogelijkheden kunnen komen tot een inkomensafhankelijke zorg. Is dat een 

goede optie? Wat er wel moet komen is een evenwicht in de zorgaanbieders 

en de afnemers van de zorg.
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Energie een kostenplaatje. NIEUWE TECHNOLOGIE is nodig! Plaats veel kleine windturbines op horizon- 

niveau, aan de vloedlijn en dieper in zee. Vang wind zonder het water en benut de golfslag van vloed- eb 

stoming met draaiende schoepen, voor het opweken van energie met de rotors ondergronds.

Koeling kan met een ingebouwde waterpomp.
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De plannen om te gaan met energie en het energieakkoord?

Technieken in de energiebranche staan volop in de picture als het gaat om 

energieleveringen. De discussies over kernenergie behouden of afromen zijn 

al jaren oud. De discussies komt met het plannen van windenergie, zonne-

energie en andere alternatieve energiebronnen. Vooral de windmolens krijgen 

de aandacht. Maar, de huidige windmolens draaien vooral op de verstrekking 

van overheidsubsidies, tot coöperatieve eigenaars in private sectoren. 

Maar wijk of buurt vindt er veel landschapsvervuiling van. De politieke 

molenwens is dan ook voor parken op zee of langs de kust te creëren. 

De kosten voor een molenpark op zee loopt al snel uit naar 55 miljard voor 

de bouw en een 5 miljard per jaar voor exploitatie. En wat is de inspraak van 

de burger? Is die er wel? Die wil misschien meer mogelijkheden voor zonne-

energie op het land bij eigen huis. De meningen van de senatoren zijn wel dat 

we van kernenergie af moeten maar op dit moment nog te afhankelijk daarvan 

zijn. Het energievraagstuk is in de politieke arena er een van meer keuzes. 

Maar een eenheid in keuze en welke weg in te slaan is er bij de verschillende 

partijen geheel niet.

Op het gebied van werk schiet het kabinet tekort met het creëren 

van banen?

Gaat het kabinet investeren of verder met bezuinigingen? En daarbij 

hervormen? Er zijn in 2015 656.000 werklozen in Nederland, dat is 7,8% van 

de bevolking. De huidige coalitiepartijen VVD en PvdA stellen dat de econo-

mische crisis herstelt en de economische groei een broze groei geeft. En toch 

komen er per dag nog 400 werklozen bij. De overheid is van plan de komende 

twee jaar een 263 miljoen meer uit te geven. Maar voor dit geld is een directe 

actie nodig dit te realiseren en zo de balans weer op orde te krijgen. 

Dat wordt dus nog een ronde bezuinigingen. Wellicht een btw verhoging. 

En de overheid ziet kansen met een nieuw belastingplan die te herzien, door 

de kosten op arbeid lager te maken. Dit hoopt men zo door meer banen te 

winnen? Sommige partijen vragen zich wel af of dit zal geschieden door 

treffende algemene tarievenverlaging voor iedereen of door een verschuiving 

van percentages in de belastingschijven, die de werkende nederlander vormt.
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Dat is natuurlijk maar een verdraaide rekensom, die voor de één voordeel 

geeft en de ander nadeel. Dat lijkt op belastingverlaging, maar is niet geheel 

juist.

Nodig is ook te praten met het MKB in Nederland dat nu veel flexbanen heeft 

en ook met de 800.000 zzp-ers die er nu zijn. Deze laatste groep zit te zuchten 

om een lastenverlichting.

Nu eind februari 2015 is er een tussenpeiling gehouden hoe de stem en 

zetelverhouding in de Senaat op 18 maart 2015 zou zijn:

Partij heeft in Senaat zetels peiling Senaat zetels

VVD 16 12

PVDA 14 7

CDA 11 10

PVV 10 12

SP 8 10

D66 5 12

GL 5 3

CHU 2 3

SGP 1 1

DIEREN 1 2

50PLUS 1 2

PROV 1 1

Voor een meerderheid in de Senaat zijn 38 stemmen nodig. De huidige coalitie 

is met de gedoogpartijen erbij gerekend niet meer in een stemmenmeerder-

heid aanwezig in de Senaat. Komt op een totaal van 35 zetels. Zonder gedoog-

partijen is het helemaal gedaan met een 19 zetels. De PvdA verklaart de 

halvering te bestrijden met een rust en het vertrouwen te herwinnen bij de 

kiezer. Dit door te beloven geen verder bezuinigingen te doen richting burger. 

Ik vind het rijkelijk laat en natuurlijk kulpraat. De maatschappij met haar 

kiezers is al hard getroffen door hun beleid en zullen de PvdA dan ook nooit 

belonen voor dit gedrag.
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Opmerkelijk is dat de VVD gewoon toegeeft dat de vier zetels die verloren 

zouden zijn als een pijn wordt ondervonden, maar er bij zegt de ingeslagen 

weg van regeren op hun wijze zo door te gaan. De huidige coalitie van PVDA 

en VVD daalt met 11 zetels. De gedogers partijen winnen 8 zetels. 

Samen 35 zetels. Zeggen ook samen zo door te gaan. En negeren het 

gemiddeld stemoordeel van de kiezer. ‘Eigen’ beleid gaat gewoon door.

Het tv debat is slordig op het arrogante af in toon met elkaar. Het betekent 

natuurlijk ook dat de kijker zich geschoffeerd voelt. Een belediging voor de 

burgerij. Niet één partij kan duiden op een werkelijke oplossing van het 

belastingverlagings systeem. Het zijn vage beloftes. Het tv debat is voor de 

gemiddelde tv kijker gewoon een chaos.

D66 schermt alweer met de kosten op arbeid te verlagen. Ja, maar is wel 

kabinetgedoger die de coalitie wel steunde met allerhande lastenverzwaringen 

voor de burger. En hun virtuele winst van 7 zetels geeft nog geen zekerheid 

gedoogpartner te blijven. Immers D66 ruikt kansen tot een dominatie rol op 

eigen benen, het leiderschap in de Senaat te beheren met die 12 zetels.

De politieke Senaat is een verlengstuk van de 2e Kamer. Is er nog onafhanke-

lijkheid te bespeuren in de Senaat? Nee, natuurlijk niet. Het spel, de wedstrijd 

gaat beginnen met als middenvelder het CDA met haar virtuele 10 zetels en 

haar wordt gevraagd constructief mee te doen voor steun aan de meerderheid. 

Het is haast een smeekbede van de verliezers. Ik denk niet dat het CDA een 

gedogersrol gaat vervullen om zo wat ‘ruihandel’ binnen te krijgen.

De PVV sluit in samenwerking niemand uit. Beroept zich op de kiezer het 

vertrouwen veilig te stellen. De PvdA wil een stabiele politiek in Nederland met 

verder geen bezuinigingen meer. Een te laat gestelde visie. De SP wil 

direct met het kabinet afrekenen en naar huis sturen. We zullen het vervolg 

nog meemaken. Het tv debat heeft voor de kijkers een bevestiging gebracht 

over de belabberde stuurmanskunst van deze Senaat. Het is een negatieve 

bevestiging!
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Geen enkel standpunt van de vier vragen is bij de kijkers als een win-win 

gedachte overgekomen. Het debat is een chaos vermeerderend toneel. 

Nog meer geen keuze in kiesstandpunten, nog meer richting versnippering.

Maatschappij samenstelling van generaties

Wij zijn... een samenleving van een mixage van generaties 

In het intermediair worden de verschillende generaties aangeduid met X, Y 

en Z. En al deze generaties staan in de sociale maatschappij en in koppeling 

al dan niet met het bedrijfsleven en de economische verworvenheden en de 

vooruitzichten. Is de maatschappij zelf te manageren? Een goede mixage en 

binding te verkrijgen? Vooral in het bedrijfsleven een goede ‘match’ te vinden 

met werkgever en werknemer. Dat met alle generaties de XYZ. Centraal staat 

nu wel de Y generatie die nu middelpunt is, maar toch wat eigenschappen kent 

die zeer verschillen met traditionele opvattingen tegenover de X generatie. 

De Y generatie heeft een motivatie van hip-hop-jobs, is niet zo voor trouwe 

langdurige binding aan een werkgever. Het is te merken in de werkmaatschap-

pij en organisaties die bieden meer flexbanen. Dat de leefmaatschappij ook 

veranderd onder de Y generatie analyseer ik dadelijk apart.

De babyboomers

Deze naam krijgen de geborenen na de WOII. De ouderen van nu. Zij zijn 

ervaringsdeskundigen en hebben de maatschappij na WOII in de jaren 50-60 

totaal anders ingericht. De kenmerken die zij hebben verworven is de 

idealistische grondslag en dat deze blijft voortbestaan. Ze zijn onstopbaar in 

werkdrift en willen hun ervaringen ook goed met anderen delen. Zijn nog 

steeds ambitieus met veel ‘eigenwaarde’. Zijn de uitvinders van het diploma en 

treden graag als een leider op.

De toekomstgerichtheid van nu wordt met een oog dicht bekeken, zijn niet 

zo voor de digitale wereld. Voelt zich snel aangesproken op kritiek, maar kan 

toch goed overeenkomen met de kernen van management. Het beste is deze 

generatie in hun waarde te laten en hun een vrije rol te geven. Hun bijnaam is 

‘protestgeneratie’ of ‘babyboomers.’ 



    Babyboomers generatie: vroeger is dood! Nieuwe moraal: ik ben! 

Brigitte Bardot
Icoonsymbool van de 
babyboomers.
Teken: sexy uiterlijk.
Betekenis: de nieuwe moraal 
vertonen van de vrije vrouwelijkheid.
Verklaring: taboes van vroeger zijn niet 
meer, filmster kunt u ook zijn.
Het idool werd destijds in de jaren 
1960 massaal in vertoon nagedaan. 
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X generatie

Deze generatie wordt genoemd de doeners ofwel handen uit de mouwen. 

Ze zijn geboren tussen 1956 en 1970 en krijgen de bijnaam ‘verloren 

generatie’, ‘generatie X’ en ‘generatie Nix’. Deze mensen zijn nu gemiddeld 

52 jaar. Het kan lopen van 45 tot 59 jaar. Staan nog in de economische 

maatschappij als een schaduwbeeld van de babyboomers. Met de komst van 

volwassen deelname in de maatschappij werd het voor deze generatie niet 

gemakkelijk. Kwamen in de 1980> jaren in een verdrukte arbeidsmarkt 

met werkeloosheid. Werk lijkt zo niet meer belangrijk te zijn en de leefmaat-

schappij handelt daar naar. De opvattingen zijn deeltijdwerken en ook meer 

privé tijd. Er wordt samengewoond, het latten, de vrouwen combineren het 

werk met veel privé en werken zich naar topposities. Deze kleine topgeneratie 

vinden we nog terug in huidige tijd, praktisch, relativerend en up to date. 

X-ers hebben professionaliteit in het vaandel staan en de kernpunten:

- eigen verantwoordelijkheid, samen delen in bewustzijn

- nuchtere aanpak, de handen uit de mouwen steken

- eigen visies creëren en waarmaken

- ontdekken wat ook kan werken

- kennisbesef is hoog en gaat ook in dialoog

- evenwichtig karakter

- waakt over de kwaliteit

- ontwikkelingsbesef, het aanpakken van werk(en) en visionair

De X-ers zijn dus het product van de babyboomers als een ‘lerende’ in die 

maatschappijvorm opgegroeid en als de ‘verloren generatie’. Hiermee wordt 

bedoeld de vervanger te zijn van de babyboomers, hun ouders.



X generatie: vrouwelijkheidssymbool Marilyn Monroe! Het teken is haar lichaam, de betekenis is een 

ideaal lijf, de verklaring is te willen verleiden en (dit) te bezitten! 
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Y generatie

Hebben een voorloper, overganggroep van X naar Y die zijn geboren tussen 

1970 en 1985. Deze groep heet de ‘pragmatische generatie’ of ‘patatgeneratie.’

Generaliserend noemen we de Y generatie de geborenen tussen 1980 en 1994. 

Hun zijn nu gemiddeld 28 jaar. Ook wel 35 of 21 jaar oud. Als hun de volwas-

senheid bereiken en in willen treden in de werkmaatschappij heeft deze 

generatie de vrije keuze van vakgerichtheid gemaakt in de opleidingen. 

Opkomen voor zichzelf is hun motto. Loyaliteit aan de werkgever kennen ze 

niet en jobhoppen is voor hun normaal. Ze zijn communicatief vaardig, 

analytisch ingesteld en competitiedrang is hen ook niet vreemd. Leven in luxe 

en in technologie. Werkt samen met dezelfde partners (kennispartners) en 

voegt en telt de behaalde resultaten op tot een status (top) op de maatschappe-

lijke ladder. Maar ook naast de werkstatus is er ook een life aanwezig. 

Velen vinden het werken niet belangrijk genoeg maar kiezen voor een 

leefmaatschappij met het gezin voorop. Het is zoeken naar de balans met werk 

en vrije tijd, privé. Het verschil is niet de directe werkaanpak zoals de X-ers 

maar een werkgerichtheid te creëren voor de aankomende Z generatie, die 

nog in vorm is. Ze willen dus meer een managerrol vervullen. Dat is wat 

anders dan de X ers die letterlijk de handen uit de mouwen staken. Het is 

in de maatschappij te merken dat de oudere generaties deze Y ers als lui 

bestempelen of dat die zich er wat te gemakkelijk over ‘werken’ denken. 

Werkgevers vinden hun wat verwend en ongeduldig. Bazig en soms 

besluiteloos een werkkeuze, afhandeling te doen.

Hun kenmerken zijn er dan ook naar:

grenzeloze generatie, generatie einstein, generatie Next, digitale generatie, 

screenagers, game generatie, millennium generatie, prestatie generatie, 

echoboomers en google generatie. 

Negatief: achterbankgeneratie, knip en plak generatie, Peter pan generatie, 

of Swag generatie. Swag staat voor ‘coolness’, een zelfego en arrogantie sfeer.
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Y generatie: swaggers, arrogantie en zelfego tonen. 
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Z generatie

Geborenen van 1990 tot heden. Nu onder de 27 jaar oud. Een deel is 

instappend op de arbeidsmarkt en gaan de maatschappij verkennen. Anderen 

zijn nog volop in opleiding hun idealisme te veroveren. Ze zijn altijd online, 

vaardig in het gebruik van multimedia, meer sfeer dan werk, willen best 

wisselen van werk, past zich aan de situatie aan met aanpakken met open 

vizier. Wil zich niet in een vast patroon opsluiten. Kennis en studie is niet zo 

belangrijk. Moet zichzelf nog bewijzen, gaat soms te snel van stapel en is daar-

bij ongeduldig. Totaal en nergens geen bindingsdrang. Het is dan ook 

ontbreken van ervaringen wat botst met de Y en X ers. Maar is wel in voor ver-

betering, luistert ook tot een balans er is. Maar met een zekere mate van ‘eigen’ 

vrijheid. Liever thuis netwerken dan op een werkkantoor. 

Tikje eigenwijsheid. Hun krijgen de namen:

generatie M (multitasking), alpha, googlekids. 

Ik voeg er zelf nog een bij: ‘drones’.

Algemene analyse

Wie als laatste generatie erbij komt kan kritiek verwachten van de vorige 

generatie. Generatie Nix bijvoorbeeld kreeg kritiek van de Babyboomers, 

maar konden werkelijk niet anders presteren met de grote werkeloosheid en 

economische crisis in de jaren 80 van de vorige eeuw. Maar ze hadden 

zeker wel de capaciteiten en de kennis op niveau. De babyboomers vonden de 

X ers maar verwend, lui en patateters. De X ers op hun beurt vinden de 

Y ers ook verwend en lui en de Y ers op hun beurt verwijten de Z generatie ook 

weer als lui, zelfs daarbij het woord arrogant, niet vernieuwend en 

langebaan schuivend. De oudere generaties steunen deze betitelingen. 

Het heeft ook een spiegel op het sociale in onze maatschappij, die zich ‘vormt’ 

aan hedendaagse gebeurtenissen. Zo zal de Z generatie zichzelf ‘sturen’ tot een 

eigen verantwoordelijkheid te nemen, meer positief gaan denken over de toe-

komst en de tijd nog nodig heeft. Nu is het te veel aanleunen op de Y generatie. 

Ze denken te gemakkelijk dat er voor hun gedacht moet worden, een 

ander moet het maar voor hun oplossen. Ze denken nu al manager te zijn, 
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Z generatie: altijd online. Communicatie direct per beeld. Overal in netwerken. 
Gebruikt ook veel de lettertekens: XOXO en YOLO. XOXO betekent en verklaart: kusje-knuffel-kusje-knuffel en 
YOLO betekent: ‘you only live once’. Niets nieuws overigens, het was al in de vorige eeuw bekend dit gebruik, 
maar is nu weer een hype bij jongeren in de digitale communicatie als een afsluitende ondertekening en groet.
Wordt ook veel gebruikt met heftige voorvallen en situaties die ze beleven. Zowel in negatieve als positieve 
betekenis. 
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de jeugdigen te managen tot hun opvolgers. Dat is voor de Y generatie die wat 

ouder zijn en de markt trekken geen partner. En toch zal er samenwerking 

moeten komen. De X ers zullen verlaten worden. De ‘baas’ wordt de 

Y generatie en ‘personeel’ de Z generatie. Het generatieverloop kent de 

hoofdwegen. De zijwegen met de generatiekenmerken die door de leefmaat-

schappij zijn gevormd zijn er in vele getale. Wij zijn... veranderlijk van 

karakters geworden. Gemuteerd door wereldse gebeurtenissen, gedrag, 

communicatie, politieke besluitvorming, religie overtuigingen wel of niet, 

consumptiegoederen, economische welvaart of achteruitgang, haat, liefde, 

terreur, milieu en gezondheid, oorlogen, wapentuig, klimaat, aanpraterij, 

jaloezie, geld, status, burgerklassen, eigen ego, vakkennis, domheid, leugens, 

corruptie, drugs, bezit.

Zo zal de maatschappij zich ‘anders’ vormen, ons ‘anders’ vormen. Totdat we 

het eindelijk gaan inzien wat woorden te schrappen, het eenvoudiger moeten 

inrichten naar het basic systeemvoorkeur. Wij mensen kijken niet graag 

terug in de generaties, voorbij is voorbij. Wij zijn... altijd nog lerende! 

Continuering is the game!

De politieke volksvertegenwoordiger

Definitie: iemand die door middel van verkiezingen is verkozen om de 

bevolking van een land of stad te vertegenwoordigen in een overheidsorgaan 

van:

-  stad of gemeente

- provincie of deelstaat

- nationaal niveau van de Staat

- internationaal in EU

- organisatie bijeen is een parlement of gemeenteraad

De volksvertegenwoordiger heeft taken:

vaststellen van wetten en andere reglementen

controleren van bestuur, regering, of bestuur lokale overheid.
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De bevoegdheden van volksvertegenwoordigers kunnen sterk uiteenlopen. 

Hij of zij kan direct of indirect gekozen worden. Indirect wil zeggen dat de 

bevolking een groep personen kiest en die groep kiest dan de eigenlijke 

volksvertegenwoordiger.

Vrij mandaat

Dit houdt in dat de staatsrechterlijke bevoegdheden van een volksvertegen-

woordiger aan deze volksvertegenwoordiger persoonlijk en niet aan zijn 

fractie, partij of een ander zijn toegekend. Het mondelinge en schriftelijke 

vragenrecht, het recht over moties en wetvoorstellen te stemmen en het recht 

om vrijwillig afstand te doen van zijn zetel komen onvervreemdbaar aan de 

volksvertegenwoordiger zelf toe. De volksvertegenwoordigers sluiten zich 

vrijwel altijd aan bij een politieke fractie. In de fractie wordt de strategie 

afgesproken met de andere partijleden tot een overeenstemming, maar 

juridisch gezien is een individueel fractielid nooit verplicht zich aan de

fractieafspraak te houden. Uiteindelijk beslist de volksvertegenwoordiger altijd 

vrijwillig om zich aan de fractielijn te conformeren. Soms wordt bij een 

kandidaat volksvertegenwoordiger, voordat hij of zij op de verkiezingslijst 

wordt geplaatst een contractuele verplichting gesteld zich aan de fractie-

besluiten te conformeren en/of om zijn of haar zetel in de Kamer, Staat of 

Raad, ‘terug’ te geven als hij of zij uit de fractie stapt. Maar op grond van vrij 

mandaat zijn deze contacten nietig, niet bindend. Vrij vaak is dit vrij mandaat 

al gebruikt om uit partijen te stappen en een eenmans of tweemanspartij te 

vormen, zo de eigen zetel te behouden. Is zeker al een tien jaar het geval.

Deze volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen dus de Nederlandse 

kiezers. Niet alle burgers, alleen hen die op de betreffende persoon of partij 

hebben gestemd. Is bij deze volksvertegenwoordigers hun kennis over deze 

Nederlandse kiezers wel bekend? Wat die burgers bezielen op deze partij te 

stemmen? De volksvertegenwoordigers hebben een soort van ‘handboek’ als 

het gaat om met collega’s van andere partijen te debateren, opinies los te laten. 

Men brengt werkbezoeken aan verschillende instanties en organisaties, 
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bezoekt hoorzittingen, behandeld verzoekschriften etc. Dat allemaal intern 

en extern, maar de eigenlijke burger staat wel wat ver weg. Is moeilijk 

bereikbaar om hun mening te toetsen. U als burger kan ook zelf een 

burgerinitiatief beginnen. Dat gebeurd dan meestal door groepen personen die 

zich verenigen in een stichting of organisatie. Zij maken zich kenbaar door:

- media, internetsites, facebook etc.

- politieke partijen direct benaderen

- lobby’s, organisaties in de maatschappij die de politieke besluitvorming 

 beïnvloeden

- demonstraties, actievoeren

- contacten leggen met Kamerleden

- petities indienen

- burgerinitiatief indienen

- verzoekschrift indienen, individuele kwesties waarin de overheid 

 volgens u een verkeerde beslissing heeft genomen.

150 volksvertegenwoordigers in de Kamer

‘Wij zijn...’ is de titel van dit boek maar stel het ook eens ‘Wie zijn zij?’ 

En dan bedoel ik meer de volksvertegenwoordiger als de mens in persoonlijke 

aard. Hoe hoog staat hun taak in verantwoording tot de medeburger? 

Is kamerlid zijn gewoon een beroepstaak, een baan, of komt er meer een 

ethische toegevoegde waarde bij? Hij of zij is in de dagtaak in commissie in 

overleg, voorbereid de partijstandpunten te promoten, te verwezenlijken en 

vast te leggen in de Kamer. De volksvertegenwoordiger in de samenleving, 

bij u om de hoek van de straat is een politiek individu dat ook uw mening over 

de politieke wetgeving in de Nederlandse democratie respecteert. 

De communicatie niet uit de weg gaat. De basis hoort respect te zijn, 

te luisteren en vrijheid te bieden voor iedereen. Ook als u een andere partij in 

voorkeur hebt. Dat schort nog wel eens over en weer, de burgers én de 

partijvolksvertegenwoordiger houden de eigen voorkeuren vast. 

De volksvertegenwoordiger is op deze wijze al veroordeeld niet er bij te horen 

in uw leefmaatschappij.
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U oordeelt (vertegenwoordigd uzelf) in zaken en kwesties die u aanspreken 

of verwerpt. Uw ego aantasten of ‘aanpraten’. U bent in gemiddelde eigenwijs. 

Nee? Ja, het gemiddelde is de maatschappij. En dat is ‘allen’ tegen 150 man en 

vrouw? Uw leefomgeving is u eensgezind. Vooral kwesties waarin blanken en 

zwarten voorkomen zitten u dwars. Maar keer het eens om. U als blanke 

wordt een minderheid in de bevolking. Wat blijft er nog over dan in Nederland 

van uw ‘white privilege?’ Nu bent u als ‘witte Nederlander’ een onzichtbare in 

de maatschappij als een basis van onopvallendheid, de meerderheid. 

En daarbij ook een stevig verschil in ‘waardering’ van blanken en zwarten met 

de mannen en vrouwen in onze maatschappij. Zeker te zoeken bij de 

religieovertuigers die de vrouwen een geheel andere rol toedelen in een 

samenleving als de onze. Privé of openbaar de vrouw een rol toedelen is daar 

geheel anders. Maar een dominantie is deze religiemensen niet vreemd. 

In alle lagen van de bevolking komt het voor. Ook op het politiek toneel en 

maatschappelijk leven. En met stip, de media, tv etc. Die media heeft er een 

handje van, voorop te lopen met vooroordelen in politieke kwesties, het 

‘aanpraten’ van publieke meningen en met een eigen kleurig redactiesausje 

eroverheen. Zo is een vragenlijst door redactiepanels aan gasten voorgelegd 

niet altijd representatief voor de meeste burgers. Verkeerde vragen stellen 

krijgen ook verkeerde antwoorden. Het is dwingen tot een antwoord 

redactioneel en kan bij de kijkers verkeerd worden geïnterpreteerd. En als er 

dan ook nog racisme bij komt in de vragenlijst of religievraagstukken is de 

beantwoorder voorzichtig en zeker de volksvertegenwoordiger, bang zijn partij 

te schaden met ‘verkeerde’ woorden.

Wij zijn... het ‘witte’ deel van de mens en claimen het ‘ware witte voorrecht’. 

Geen wonder dat de donkere gekleurde Nederlander niet aan de bak komt en 

een zelfbeklag gaat nastreven. Democratie is een telwoord geworden, een 

optelsom, gemene deler. Zwart hoort daar niet bij schijnt het wel. 

Al is iedereen gelijk voor de wet in Nederland. Maar in de praktijk is er weinig 

van te merken. Alles en iedereen heeft een naam, de schuld heeft altijd iemand 

anders en als er het woord racist valt wie wordt er dan bedoeld? 
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Witte of donkere mensen? Die volksvertegenwoordiger heeft dus ook een 

‘voorrecht’ in zich zelf ingebouwd. De groep of partij, fractie waarin hij of zij 

functioneert is een groep aantal personen. Hoeverre is zijn ‘eigen ik’ nog in 

beheer? De zelfprivileges? Zet hij zijn eigen ziel uit voor alle medeburgers? 

Nee, alleen voor medestanders, gelijkdenkenden. Partijkarakter is immers 

verbonden. Ik stel ‘geloven daarin is zien zonder te kijken.’ Zijn of haar mening 

staat in zelfbehoud en het partijkarakter daarbij voorop. Twijfel daar maar 

niet aan. Denk maar eens aan donkere gekleurde mensen met religieuze 

achtergrond en vreemde nationaliteit van oorsprong in overheidsfuncties. 

Hoe zou hun systeemvoorkeur zijn afgesteld t.o.v. de gemiddelde white 

Nederlander? Is dat te zien in een staafgrafiek? Ik durf te wedden dat de 

gemiddelde witte Nederlander niet bij hen scoort als favoriet.

Samen, burger en maatschappij

Tja, ik blijf erbij dat de communicatie de oorzaak is van ‘elkaar niet verstaan’. 

Dit is miscommunicatie. Probleem is de maatschappij zelf wij allen met de 

samenstelling van vele nationaliteiten. Niet dat niet zou mogen, maar de 

cultuurverschillen horen ook daar bij. De ‘aangeprate’ prietpraat van 

‘deskundigen’ die de blanke samenleving verkondigen als het ware 

onaantastbare in Nederland doet er aan mee te denken de kloof te dichten 

tussen wit en zwart. Is het maatschappelijk een item voor organisaties de 

verstandhouding tussen blank en zwart te verbeteren of is het een politieke 

kwestie? Van de politiek moet men niet veel verwachten met een ‘betuttelend’ 

beleid - zo wordt het door de burgerij ervaren - als afgedaan ‘we hebben het 

aangehoord’ of ‘een integratiebeleid hoe?’ Te onduidelijk voor de burgerij, 

die noemt het ‘wij zijn... Nederlanders, hun zijn... , ja wat?

Hiërarchie in politieke partijen

Hierbij denk ik gelijk aan vertrouwen en loyaliteit onder de volksvertegen-

woordigers en leden binnen een politieke partij, politici de ambtenaren en de 

relaties. Daar is een hiërarchisch stelsel voor. Ambtenaren zijn loyaal aan hun 

superieuren. Dit alles heeft te maken met een politiek ambtelijke verhouding 
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in democratische opvattingen. Daarom zijn er ook zo vele politieke verschillen 

aanwezig in het parlement. De hiërarchie is dan ook een eindverantwoorde-

lijkheid van een partijleiderschap of minister die zijn achterban of ambtenaren 

vertegenwoordigd. We kunnen het vergelijken als een relatie met ‘baas’ en 

‘personeel’. We kennen:

- hiërarchische relatie

- contract relatie

- geschenk relatie

- netwerk relatie

Hiërarchische relatie 

Is er een ten dienste van een persoon of organisatie. De normen zijn 

gehoorzaamheid, zorgzaamheid en loyaliteit. We noemen het ook wel in de 

volksmond machtsverhouding in relaties, of pikorde.

Contract relatie 

Is meer gericht op prestatie en tegenprestatie. Volgens een contract en 

beloning, functioneren en binding met de inhoud van de job. Het is een sturing 

van marktmechanisme en een mededingen naar de hiërarchie ladder.

Geschenk relatie

Is een hiërarchische handeling van het geven van een geschenk, dat wordt 

verwacht als een tegenprestatie te leveren. Een morele daad van verplichting, 

maar heeft een relatie in een sterke binding, meer dan een contract of 

hiërarchie. Wordt veelal als niet correct handelen opgevat.

Netwerk relatie

Ligt in de sociale structuren met economische of bestuurlijke verbindingen. 

Transacties regelen met het oogmerk het algehele belang te dienen, 

in afspraken algemeen tot overeenstemmende belangen. Het geeft evenveel 

status op de ladder.
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Hiërarchie. De baas over anderen. Heeft pikorde, meerdere over mindere. Ook kerkelijk en ambtelijke rangorde, 

machtsverhouding, bestuursstelsel, connecties, classificaties en relaties. Ook genoemd een metafoor:  ‘dikke nek.’
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Hiërarchische relaties vinden we overal (en veelal dominant) in elk openbaar 

bestuur. Verschillen zijn er ook wel in waar te nemen in beleidskaders en 

taakkaders. (domeinen) met of zonder contracten.

En wat heeft het met symbolen te maken?

Juist de instellingen, organisaties en domeinen, bestuur etc. hebben in de 

volksmond een letter(s)naam, logo, symbool, herkenning en betekenis te 

vertegenwoordigen. Zorginstelling, belastingdienst, kerk en Staat. Zelfs het 

woord alleen al ‘Den Haag’ is al een symbool geworden als politiek knooppunt. 

Ook de politieke partijen krijgen een symbool opgeplakt in contra met de 

burgermaatschappij. De politiek in Den Haag staat in een hiërarchisch 

domein. Hoe hoger de verantwoordelijkheden zijn in de Haagse relaties, hoe 

gespitster is de samenleving op hun politiek functioneren. De bijbehorende 

metaforen zijn dan ook niet van de lucht, ‘Den Haag’ wordt in metafoor in 

allerlei benamingen genoemd als: ‘incompetente zooi’, ‘zakkenvullers’, 

‘landveraders’ en de meest andere verschrikkelijke dingen meer. De belasting-

dienst heeft een metafoor als ‘ratten’. Ambtenaren zijn ‘corrupt’ en doen aan 

belangenverstrengelingen.

Hiërarchische relaties in de politiek is een vertrouwensrelatie tussen de 

zorgzame ondergeschikte ambtenaar en de hogere bovengeschikte. 

Een menselijke karaktereigenschap is hier ook van toepassing. Privé en 

werkambt loopt door elkaar heen. Een ambtenaar of die nu laag of hoog in 

niveau staat in het domein kan goed werk leveren, maar gedrag, uitspraken of 

waardering voor de andere ambtenaar kan falen, of is niet optimaal. 

De loyaliteit en vriendelijkheid verdwijnt, communicatie gaat teloor. Als dit 

het geval is dan gaat dat ten koste van uitvoeringsbeleid. En vreet op zijn beurt 

weer aan het primaat van de politieke volksvertegenwoordiger of bestuurder. 

Is er tegenspraak naar de top? Of het niet eens zijn met de opdracht of order? 

Men mag toch aannemen dat een topambtenaar zijn of haar eigen 
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Bevolkingsgroepen kunnen ook samen netwerken in social media. Het zal de toekomst worden van de 
volgende generatie. Een digitaal communicatie. Maar of het bevorderend is voor de echte persoonlijke 
contacten is nog maar de vraag.
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professionaliteit bezit. Kritiek of ander inzicht mag, vormt een communicatie 

tot een beleidsproces. Vormt een cyclus van debat, normering en besluit-

vorming. En in volle openbaarheid getoond kan worden. In vele gevallen is 

dit helaas nog niet het geval. Want de burger heeft geen vertrouwen meer in 

politiek. Die burger ‘denkt’ en ‘vermoed’ dat toppolitici in vooral media veel 

informatie nog achterhouden. Wat het vertrouwen in personen natuurlijk 

wegneemt. Maar vele politieke zaken, ook partijzaken zijn of kunnen niet 

openbaar worden gemaakt, zijn vaak beslotenheid. Dat heeft te maken met 

verwachtingen van ‘verkeerde uitleg’, teveel tegenspel en kritiek waaraan hun 

weerwoord niet aan kan voldoen. Vandaar de beslotenheid maar te doen, een 

geheimzinnigheid te creëren. Maar door de media toch wordt doorzien. 

Zo krijgt de burger weer de indruk overal buiten te worden gehouden en is het 

vertrouwen in politiek beheer of organisatie nog verder gezakt.

Het kan ook andersom verkeren, bijvoorbeeld in debat onderling of 

medeluisteraar, met wel een overeenstemming te komen en loyaliteit te 

vertrouwen te geven en te bereiken. De verschillen van meningen verhelderen 

en de balans uit te laten slaan naar een positief resultaat. Politiek is orde en 

regel in het algemeen maar vooral ook het punt analyse in relaties. Die relaties 

zijn bij politici onderling dichtbij én daar moet meer op gelet worden. Ook wat 

verderaf in de maatschappij moet in communicatie beter worden omgegaan 

met de burger. Het volgende hoofdstuk is direct van toepassing hierop en zal in 

de toekomst van groot belang zijn. Het heeft alles te maken met netwerken en 

relaties.

Netwerken is dat ook een vorm van nieuwe verzuiling?

Netwerken is in de zakelijke wereld belangrijk en volop van toepassing. 

Een klantenkring opbouwen, uitbreiden en relaties communiceren. 

De contacten brengen kennisuitwisselingen voort, het handelsverkeer, 

partners en orders in koop en verkoop. Zelfs innovaties en nieuwe plannen. 
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Hoe dit aan te pakken? Dit kan met online te werken, websites, email en 

andere social media. Of offline met lidmaatschappen, bijvoorbeeld het MKB 

Nederland en vele verenigingen, clubs, sociëteiten, hearings, congressen etc. 

Een goede dosis zelfvertrouwen gaat goed helpen. In het zakelijke verkeer is 

wel een branche domein nodig. De doelstelling van netwerken is behalen 

economische handel of kennisvergaring. Persoonlijke imago’s zijn daarbij 

belangrijk en de betekenis van de te verwerven relatie goed te verwoorden.

En hoe gaat dat in politiek verkeer?

Netwerken in dit domein is een kans de politieke normen te overdragen 

in ‘sociale identiteiten’, naar een betere participatie van mensen in 

maatschappij of organisatie. Ook een persoonlijke invloed uit te stralen naar 

medestanders. Betekent ook invloed te hebben op uw eigen ego met info te 

delen of de normen te vertellen in ideologie. Het politiek netwerken is een 

gerichte doelstelling dat begint met een start uit ‘eigen’ partijsfeer of de 

persoonlijke politicus met een ‘propagandageest’. Met een overtuiging van hun 

eigen norm en gelijk, u te winnen. Vanzelfsprekend dat actie en interactie het 

gevolg zijn die de binding kunnen brengen de politieke koers te volgen. 

Echter de politieke partij of de volksvertegenwoordiger is er een die in een 

‘verzuilingstype’ staat genoteerd in de gemiddelde maatschappij. De politieke 

partij of persoon staat te boek als een ‘gekleurd hokje’ is niet de gemiddelde 

Nederlander maar een ‘aanbieder’.

Is het netwerken van politiek dan een vorm van ‘verzuiling’ om aparte 

aanhangers te verkrijgen? De laatste tijd kan men wel opmerken dat het er 

wel op gaat lijken. Bindingen worden aangegaan, versterkt beter gezegd met 

sociaal kapitaal in domeinen. De hogere en rijkere burgerklasse wordt 

veroverd, de middenklasse wordt beloofd en de lagere klasse wil men 

pamperen. De politieke landelijke partijen zijn bewust aan het netwerken. 

Voegt er ook aan toe het woord burgerparticipatie, bedoelen daarmee de 

burgermaatschappij een bewustzijn te bieden en ook te creëren door mondig-

heid en initiatieven van burger en organisatie hun zijde te kiezen. 

Attenderen bewust de verschillende klassen impliciet en expliciet hun 
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verschillende normen van intelligentie in politieke partijparticipatie. Dit is de 

strategie van de landelijke politieke partijen met het netwerken de fervente 

partijhangers te binden. Anders gezegd: het verbreden van hun ‘zuil’. 

Deze (oude) zuil staat bekend in de burgerklassen van de maatschappij. 

We noemen bijvoorbeeld verwantschappen met arm en rijk, opgeleid of niet 

geschoolden, blanke en zwarte bevolkingsgroepen, geloof en arbeid etc. 

Socialen en Liberalen. Allemaal beschikbare domeinen in het netwerken. 

Effecten zijn toepasbaar in de netwerkrelatie door debat, beloftes, eensgezind-

heid tonen, winnen van vrienden en overreding. Dat bij herhaling toepassen 

is net als in het zakenverkeer en de reclamebranche een effectief en intensief 

uitgangspunt.

Het symbool (teken) is de partij of noem het ‘zuil’, de betekenis is de relatie 

met hun aan te knopen en de verklaring is gerelateerd te zijn aan hun ‘zuil’, 

uw ego te participeren één van hun te zijn of te worden. Als alle politieke par-

tijen en organisaties dit doen is er eigenlijk een verdeeldheid ontstaan 

in de maatschappij. Er is natuurlijk een vrijheid van keuze aan de 

aangesprokenen en niet iedereen zal zich binden. U heeft een eigen vrijheid 

van politieke keuze, velen kiezen helemaal niets. Maar wordt het echt te gek 

met beloftes en effecten die de politici bezigen en de burger raken dan volgt 

een interactie, meestal een omslag naar een andere partij of afzegging, zo dat 

het netwerken geheel averechts werkt. De domeinen zijn weer verdeeld en zijn 

weer terug bij af. En zo gaat de cyclus door. Het getal van score is een 

gemiddelde dat in Nederland ca. fiftyfifty staat in een ‘normaal’ gezonde 

politieke samenleving. Maar helaas ontbreekt het de laatste tijd aan een regie 

om het politieke klimaat gezond te houden. Incidenten na incidenten lopen 

op het toneel. Verkeerde uitspraken in openbare media door politici gebezigd. 

Men zou toch beter moeten weten en zijn mond moeten houden. Top politici 

met persoonlijke debacles die de vertrouwensband met hun partij schaden. 

En bij herhaling wordt dit een ‘strafpunt’. Daarbij krijgen alle partijen, ook al 

maken deze geen fouten er ook een minpuntje bij. De burgermetafoor: 

‘ze zijn allemaal hetzelfde.’
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De acceptatie van de politieke partijen met elkaar

Daar is gelijk een ondertitel aan: de acceptatie van de burger met elkaar! 

En voor alle betrokkenen, dat in woord en daad. Is dat samen te gaan?

Politieke partijacceptatie met partijen onderling in verkeer. Dat botst met de 

verschillende partijen nogal. Het is de verankerde en oude ideologie die de 

partijen voorstaan en houden, die de verschillen maken. In vorige alinea’s al 

geschreven over de binding met klassen, het links, midden of rechts. Sociaal 

of liberaal. Eens of oneens. Ideologie is natuurlijk eigen en moeilijk met een 

andere partij te combineren. Er zijn ultra uitspraken bijvoorbeeld van de 

PVV, die geven voeding voor tegenstander of medestander, voeding voor 

aanname of verwerping. Metaforen zijn onmiskenbaar in de samenleving 

geworden en dat geldt voor alle partijen. De partij PVV koppelt men aan 

racisme gebezigd door andere partijen. Geven de PVV harde repliek hierover, 

de PVV geeft harde woorden terug. Maar de metafoor door wie dan ook 

gebracht is in de samenleving doorgeslopen en blijft overeind. Andere partijen 

zeggen maar geen kritiek op dit brandend woord, bang hun vingers of zelfs de 

handen te verbranden. Het is een gedogen dat zwijgen. Maar nu is het te laat, 

men accepteert de andere partij met een ‘laat maar’. En de burger zegt ook 

‘laat maar’.

Een niet debat, een niet discussie, een vermijden van een confrontatie met 

de PVV is ook een vorm van acceptatie van de ideologie over de vermeende 

PVV racisme agenda. Of dat een partij een zelfbeschermende koepel draagt 

zich niet te willen besmetten met het aangaan van een PVV dialoog die een 

confronterend karakter zullen kunnen dragen en bij de burgers ook verkeerd 

kunnen worden opgevat. En een stemverlies zouden kunnen genereren. 

En vooral links laat het maar gaan, totaal geen eigen stellingen innemen. 

Wat ook het publiek ook opmerkt. De PVV neemt wel stelling in en soms heel 

grof. Door de wel of niet acceptatie van de overige partijen hier iets aan te 

doen is de PVV als een ‘gangbare’ politieke partij uitgegroeid in een ‘alledaags’ 

parlement als een niet weg te cijferen opponent. Hierbij moeten we wel een 

kanttekening maken met een vroege PVV en een PVV van hedendaags, 
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mondiale factoren, gebeurtenissen plaatsen die partij in een ‘zuil’ als extreem 

rechts. Maar we zien ook dat de andere partijen in Den Haag zich wat gaan 

inschikken met de ideologie van PVV en een ‘verborgen’ acceptatie tonen zich 

ook te conformeren tegen de afschuwelijke gebeurtenissen in de mondiale 

wereld.

Dit is de acceptatie in de Kamers en hoe staat dat met de burgers? In onze 

samenleving is er ook koppeling met burgers, ideologie, participatie en 

politieke beschouwingen. Dat is terugkerend te zien in de samenleving in 

meningen en beoordelingen hoe men de huidig politieke sfeer in Den Haag 

beleeft. Den Haag is een chaos aan versnipperde partijen. Sommige partijen 

denken god zelf te zijn en hun dwarse retoriek van ideologie staat de burger 

tegen. Wordt ervaren als ouderwets, wil niet tot een groep of zuil meer 

behoren. Die burgers denken zelfparticipatie te hebben uitgevonden door de 

‘eigen’ retoriek met bijbehorend metafoor te verkondigen als: ‘wij zijn... boven 

de staat en laten ons niet meer manipuleren.’ Het zijn maar woorden 

als een gemiddelde. Maar het politiek toneel maakt het er ook naar. Het is 

al lang niet meer een nationaal niveau wat de burger voor de kiezen krijgt, 

aanslagen, terreur, corruptie en schandalen in heel de wereld. Geweld moord 

en doodslag het is van alledag. Zelfs tv kijken is al geen pretje meer, de hele 

wereld brand en in een tv film is het al niet anders, moord en doodslag is het 

verhaal. Geen wonder dat op scholen al in het basisonderwijs opgemerkt, 

dat pesterijen, geweld en racisme al voorkomen. De grote stroom van 

vluchtelingen en goudzoekers staan aan de rand van Europa. Een cultuur-

omslag zal onvermijdelijk worden. Voor hoe lang zal de burger zeggen 

‘wij zijn...’ Vele discussies en geschreven woord zal nog volgen, een acceptatie 

zal worden moeten genomen. Hoe meer er wordt over ‘aangepraat’ hoe meer 

er niets van terecht zal komen om werkelijke identiteiten samen te voegen. 

Tegenpolen zullen blijven bestaan, een acceptatie van politiek en burger is 

nodig. Het is niet lullen maar poetsen. De multiculturele samenleveing is 

mislukt zegt men in de politieke wereld. Dat wil niet zeggen dat het nu 

opgehouden is. Er is geen ontkomen meer aan, alle partijen moeten aan 
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culturele waarden inleveren, ook burgers. Het zal nog wel een generatie duren 

en geleidelijk gebeuren maar er is niet aan te ontkomen.

Al is er wel van de ‘vreemden’ iets extra’s nodig. Ik merk wel op dat er 

eigenlijk te weinig initiatief  bij hun is om hun interne kern te veranderen. 

Is dit het niet willen doen of is er een onwetendheid hoe het te doen? Is die 

allochtoon niet ‘open’ genoeg tot een acceptatie van een andere samenleving? 

Of staat de autochtoon de rasechte Nederlander niet open genoeg voor een 

omarming? De Hollander heeft verworvenheden, is mijn land met mijn roots, 

veroverd met mijn werk eraan gegeven, is grensbepalend letterlijk en 

figuurlijk. Begrijpelijk. Vandaar ook een anti EU gevoel. Het zal de EU nooit 

maar dan ook nooit lukken de Europese Staat te vormen. Daar is eenheid en 

acceptatie voor nodig. Dat is er gewoonweg niet. Want als er in Nederland al 

geen eenheid te vormen is, is dat in andere Europese landen evenmin. 

Laat staan dat die onderling ook nog een eenheid moeten zijn. Het ‘eigen volk’ 

zal altijd overheersen in meerderheid tegenover minderheden. Het bestaan 

van een mens is een absolute, maar de ziel en geest van de mensen onder 

elkaar is nog steeds als in de oertijd, nog steeds niet op orde en voortdurend in 

ontwikkeling. Zagen wij onszelf in de oertijd al als: wij zijn...?

In kenmerken, algemeenheden en vooral in tegenstellingen, als een zelf-

symbool ‘ik leef’ en tot spiegeling van de andere mens? Niet te beantwoorden 

en dat is nog altijd zo. Wij zijn... vult u het zelf maar aan. Het zal veelal een 

kernwoord zijn, een mens eigenschap negatief of positief, maar al te waar. 

Soms nog als een metafoor klinkend. Ik zal er een paar noemen: arrogant, 

zelfingenomen, jaloers, asociaal, hypocriet etc. of positief: liefdevol, 

vriendelijk, eerlijk, behulpzaam, vredelievend etc.

Het heeft alles te maken met het ‘samen’leven op deze kleine wereldbol. 

Voelt u zich meer mens dan een ander? Heeft u het goede voor? Waarom kan 

men drugsgebruik niet geheel uitbannen? Dat moet toch mogelijk zijn en ook 

ander zaken en gedrochten te ontsmetten en de psyche in alle doemdomeinen 

te veranderen. Het blijft een raadsel, wij zijn... een mens.
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Burgercommunicatie en participatie

Is dat raadsel de mens tegenover de mens samen te leven en elkaar te 

begrijpen? Is de ontwikkeling van het brein sinds de oertijd voltooid, of is er 

nog steeds een ontwikkeling van het verstand gaande? Het lijkt eerder af te 

nemen dan toe te nemen als men de mondiale gebeurtenissen bekijkt. 

Kunnen we samen leven met elkaar van welk geloof of ras we ook zijn? 

Wij zijn... als mensen opgedeeld in types met uiterlijk en innerlijk. Er zijn al 

vele studies verricht naar het uiterlijk van een mens en daarbij ook verklaard 

dat de samenstelling van een mensuiterlijk een daadwerkelijke chemische 

code is die alle kenmerken vertoond in de index. Ook de psyche, aard wordt 

daarin vastgelegd. Vandaar dat er vele mensen op de aardbol zijn die precies 

hetzelfde eruit zien als u en ook in gedrag precies op u lijken.

De formule die is ingebouwd bij u is niet manipuleerbaar in oorsprong. 

Wel bevattelijk voor externe invloeden van communicatie, na-apen en zien hoe 

de ‘andere mens’ bestaat. Als we het heel diep moeten zoeken in wie wij als 

mens zijn moeten we wel geheel terug naar celdeling. We constateren dat alles 

van ons bestaan berust op twee. Of een verveelvuldiging van twee. 

Het verklaard ook in ons brein de dualistische besluitvormingen die alledaags 

veel voorkomen, het ja en nee. Maar ook het positieve in ons samen, een ja 

te vormen.

We kennen in onze psyche de ‘aangeprate’ versies van hen die niet van 

‘twee’ hetzelfde zijn. Dat zijn de éénlingen die de ideologie in het ‘eigen’ 

systeemvoorkeur angstvallig behouden. Die staan in de burgermaatschappij 

als ‘zonderlingen’ bekend met afwijkend gedrag en uiterlijk. Daar kunnen ze 

zelfs niets aan doen het is hun ‘sleutelcode’ van het ontstaan.

‘Zijn wij...’ het omgedraaide van ‘Wij zijn...’ een soort van levensvorm dat heel 

nodig met elkaar moet leven? Men zegt wel een ‘moet je mee leren leven’. 

Dat is wel een kern van waarheid, maar dat woord leren dat is niet genoeg. We 

leren namelijk niet genoeg van fouten die we maken. Ja, wij mensen zijn 
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uniek op dat gebied iets te leren en toe te passen. Met andere mensen mee te 

denken in overeenstemming te komen in communicatie te gaan en begrip en 

respect te tonen. Die andere mens is net als uzelf.

Woord en daad met alle tussenliggende karaktereigenschappen die men bezit 

uit te voeren. Maar in de leefmaatschappij schort het vaak aan lerend doen. 

Communicatie is er te weinig op alle gebied, de mensen zijn meer individueel 

geworden, meer op zichzelf. Dat is een gevolg naar medeburger, die geeft geen 

interactie meer. Wat leeft in de burgermaatschappij is vele metaforen: ‘ik doe 

er niet meer aan mee’, ‘ik heb het gehad met...’, ‘daar ga ik niet meer heen’, etc. 

En participeren, het deelnemen aan actie, verenigingen, sport etc. dat lukt nog 

wel maar hele leeftijdsgroepen gaan daar niet in mee. Het is voor die groepen 

een ‘nieuwe’ cultuuromslag en is er (nog) niet aan toe. Deze mensen willen 

liever houden wat al verworven is. De maatschappij is commercieel geworden. 

De tv bij elk huisgezin aanwezig is een massa aan reclameblokken elke dag 

aangeboden, om maar door te slikken en verstand op nul te zetten. Tv films 

brengen moord en doodslag in de huiskamer op bijna elk net. Het brengt een 

alledaagsheid in de gezinnen, een aanname, oplegging van gewoontes het 

alledag gebeuren voor u en alle andere mensen. Aanpraterij, na-apen en 

trend volgen, het is een vakje om in te vullen. De klasseverschillen zullen 

ongetwijfeld volgen, want er zijn natuurlijk ook wel bevolkingsgroepen die 

niet zijn vastgeroest en de wereld en natie verkennen. Maar dat is een 

normale lerende norm? En wat de nog vele jongeren voor de kiezen zal komen 

is een onderwijstype dat zeker op de schop moet. Is een onderwijsdomein te 

belerend? Is een praktijkopleiding beter? Een directe vak instroom in 

praktijkmaatschappij? De jongeren zijn ons voortbestaan, hebben de 

antwoorden op bovengestelde vragen. Nog niet in bezit, maar dat gaat 

ongetwijfeld gebeuren. Met handelen en het daadwerkelijk doen.

Avant Garde

Participeren dus in eigen maatschappij met de nodige veranderingen invoeren. 

Wordt wakker, avant garde. De acceptatie met de bijbehorende respecten van 



|        259

h
o

o
fd

st
u

k
 8

 | 
c

o
m

m
u

n
ic

a
t

ie

elke medemens die staat voor een gelukkig leven is er voor iedereen als dat 

ook wederkerig is. Een ‘verkeerde’ informatie of een leugen is geen acceptatie 

of respect. Oordeel rechtvaardig, besluit met overleg, duid de daad, analyseer 

en behoud uw eigenwaarde.

In veel gevallen wordt een negatief onderwerp en dat is vaak een politiek 

onderwerp, uitvergroot tot een ‘dramatisch en spectaculair’ item en u 

aangepraat als, u ‘moet’ hierover menig delen en beoordelen. En graag met 

spoed én veroordeel! Aangepraat inderdaad is zo uw oordeel geveld, zonder 

een weerwoord te noemen. Laat staan feiten of bewijs te zien. Is het bericht 

wel te vertrouwen? Er zijn genoeg politieke commissies te noemen die de 

feiten ook wel eens manipuleren of achterhouden en een eigen opinies als 

waarheid opschrijven. De media en vooral de tv doet er rustig aan mee. 

Opinies en achtergrondinformatie die als een randje om het nieuws zijn 

verweven. Het wordt gebracht als u moet dit weten want... Dat moeten is een 

dwangwoord en koppelt de kijker in de meeste gevallen in een dwang 

aanname. Een metafoor achterlatend: ‘ja het is waar’, ‘als het zo gezegd wordt, 

zal het wel waar zijn’.

Maar we zijn toch allen van twee? Ja, er moet helemaal niets. Opinies 

aannemen kan ook objectief vaststellen het contrawoord van ‘ik beslis zelf 

over een ‘waarheid’ aan te nemen. Ik heb de eigen vrijheid het ‘originele’ echte 

bericht te verwerken in eigen psyche. En besluitvorming.

De vrijheid die wij in de Westerse wereld kennen is een groot goed geworden. 

Dat was in geschiedenis wel wat anders. Als we nu de maatschappij bezien 

is de vrijheid die wij mensen bezitten goed waar te nemen. Loopt de vrijheid 

voor iedereen in de toekomst nog verder op? Hoe vrij kan een mens zich 

voelen? Ik vraag mij wel eens af hoe ver kan dat reiken. Wel, totdat er een 

beperking komt. Dan pas voelt men het verschil. Bijvoorbeeld u beweegt heel 

goed en zit goed in uw vel. Totdat een been of uw rug het laat afweten en een 

beperking van bewegen zich voordoet. Een grens is bereikt. Het heeft een oor-

zaak. In hoeverre kan onze psyche zich gedragen in een maatschappelijke 
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en economische vrijheid? Wat is die vrijheid eigenlijk? Ook onmetelijk, een 

contra van opgeslotenheid, een drang, contra een dwang van moeten, 

oeverloze discussies van politiek leiders zat te zijn. Hun vertrouwen te 

verliezen en het op te geven hun praktijken te volgen. Pas op burger, niet in 

over drive zetten de vrijheid. Deze is kostbaar dat wel maar ook smetbaar. 

Is beïnvloedbaar zoals politieke partijen wel onbewust doen. Een verkeerde zet 

van partij of persoon voedt opleggingen, wetgeving etc. dat bij de gebruiker, 

u dus het vrijheidsgevoel aantast. Interactie is het gevolg en u gaat zich 

verzetten in meestal negatieve houding, uw al verworven vrijheid te behouden 

of zelfs nog meer te willen. Echt verkeerde politiek bezigen is de vrijheid die 

de burgers al hebben, omzetten in nog meer antipathie van partij en persoon.

De burger anticipeert tot een drang naar nog meer ‘eigen’ erkenning in leven. 

Kent dat aan zichzelf toe. Een toverwoord is het tegenwoordig ‘meer, meer.’ 

Eigen vrijheid, eigen oordeel, eigen uitvoering. Maar de verantwoording is 

maar voor een ander. En dat kan allemaal maatschappelijk behoorlijk 

verkeerd werken! En als het verkeerd gaat is het altijd de schuld van iemand 

anders of van overheden. Dan krijgt het een opstandig gevoel die vrijheid is 

aangetast, dat is het volgende kopje:

Burgerongehoorzaamheid

Dat vrijheid en ongehoorzaamheid dicht bij elkaar liggen is een koppelings 

fenomeen dat contra en interactief blijkt te zijn. Het is al jaren oud en nog 

steeds actief, de betutteling van politieke overheden. Niet verwonderlijk 

overigens want die landelijke politieke partijen zijn zelf van ‘oude koeken’. 

Wanen zich nog in de vorige eeuw te regeren met een regelgeving die al zo 

oud is dat het niet meer past in de snelle voortuitgang van de samenleving. 

De burger proeft de ‘vrijheid’ en is medespeler op het politiek veld geworden. 

Verworvenheden die de burger heeft verzameld geven zij niet zomaar op. Het 

rookverbod wordt genegeerd. 100 km per uur rijden wordt overschreden en 

zeker ook nog meer verkeersregels. Drugsgebruik sluipt de samenleving ver-

der in. Zo zijn er tal van zaken die een eigen leven gaan leiden en waarbij de 

overheid geen grip meer heeft op uitvoering en beleid. De burger merkt het 
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natuurlijk ook de softe aanpak van de ordehandhaving. En stelt het voor als 

een nog meer vrijbrief voor zelfregulering. De betutteling van de overheid is 

het ongeloof dat door meerderheden het niet geloof van de regel versterkt.

Maar er is ook een andere ongehoorzaamheid in het spel. Gaat het in de regel 

meestal om uitvoering van houden aan de wet, iets anders is het als het gaat 

over de ‘mind’ van politieke partijen. Dat zijn de daadwerkelijke ideologische 

voorstellen en plannen die de politieke partijen voorstaan in een landelijke 

beleidsconstellatie en daarmee eigen ideologie er door willen drukken. 

U denkt daar geheel anders in, in veel gevallen, het is tegen uw principes dit te 

aanvaarden. De hechte ‘stammoeder’ die bij de verschillende politieke partijen 

diep is geworteld is onveranderd aanwezig nog van vroeger tijd. Ze weten het 

zelf, maar zeggen het niet, als dat veranderd naar een nieuwe richting zal dat 

hun de kop kosten. De ideologie die nog van de vorige eeuw is, is een zelfego 

met onwerkelijke ideeën, onwaar, niet uitvoerbaar. In landsbelang van volk en 

natie wordt er aan toegevoegd. Maar het wordt niet waargemaakt. De burger 

beoordeeld en kweekt een antipathie voor politiek. Gaat de eigen weg. 

De nationale politiek staat buitenspel. Voorzetten en plannen genoeg, maar 

geen schot op doel. De wedstrijd is niet meer om aan te kijken. Burgers 

verlaten de arena massaal, niet meer trouw aan de eigen politieke club. 

Worden opstandig en ongehoorzaam. Willen naar een andere club maar 

treffen daar precies hetzelfde aan. Dan maar een eigen club beginnen? 

Ja, het gebeurd, verontrustende burgers gaan zich verenigen en groeperen. 

Zo ontstaan er wijken en buurten met minderheden die zich voelen buiten-

gesloten in de maatschappij en in ontstane onrust ook gewelddelicten plegen. 

Demonstranten worden - hetgeen mag natuurlijk - en oproepen om gehoord 

te worden. Veelal geen respons terug krijgen en gelijk in de media worden 

afgeschilderd en veroordeeld tot probleemburgers. Maar de eigenlijke roep om 

hulp wordt niet geboden. Wie is er zo nu eigenlijk ongehoorzaam? De politieke 

verantwoordelijke die het ‘probleem’ maar laat versloffen en niet naar de 

burger luistert, of de burger die roept in de woestijn?
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Hoofdstuk 9
Mens en psyche

De mens en psyche, de ziel is ons uiterste binnenste. Puur natuur. 
Een wereldburger zegt men wel. Maar is dat wel zo? 
Wij zijn... of is het zijn wij... zo geboren om te leven als wie wij zijn?
Het is psychologie, een wetenschap vol vragen, maar uiteindelijk ben je zelf 
die psycholoog die het leven onderzoekt.
Je eigen leven, je eigen ziel te doorgronden, een hart te voelen kloppen van 
een begin tot een einde. Zoals het in de oertijd begon met de oerknal van 
het heelal die het licht bracht. 
Tot het einde der wereld zal komen, die het licht zal doven.
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Wij zijn... mensen met een binnenkant en een buitenkant. 

Hebben een aangeboren streven naar, een onbegrensd doel: bereiken.

De buitenkant

van ons is zo’n doel, perfectie bereiken in het vertoon van de maatschappij met 

verworvenheid, het functioneren letterlijk in de samenleving met alle positieve 

verbanden en karaktertrekken van jezelf. Met lijf en leden je uiterlijk ook te 

verzorgen. En soms een pantser om te heen te trekken van onaantastbaarheid 

tot over drive egovorming. Er kan ook kwetsbaarheid de geheel andere kant, 

getoond worden doordat het ego als minderwaardig wordt getoond, slecht 

verzorgd uiterlijk, geen deelname in sociaal verkeer, afzondering en 

leefomstandigheden met zorgen over materieel bezit.

De binnenkant

is je ego dat perfectie wil maar is uiterst kwetsbaar want een perfectie bestaat 

niet. Zelfs de perfecte wereld bestaat niet. Je streeft die perfectie wel te maken 

met een balans te zoeken in goed en kwaad. Je moet wel heel sterk in je 

schoenen staan wil je die balans ook hebben en weten vast te houden. 

Karaktertrekken van jezelf zijn de actoren die de psyche aansturen en de 

uitvoering verwachten. Idealen worden verbeeld en opgeroepen om mooi en 

gelukkig te zijn. Jaloersheid of de angsten worden verdrongen. Je stopt 

onvermijdelijk dingen weg die je niet durft aan te gaan. Bang voor het 

kwetsbare van je ego. Relativeer en bezie de binnenkant eens vanaf de 

buitenkant. Laat los de dwangmatige verstopte faalideëen om te denken niet 

gelukkig te zijn.

De invloeden

Het is tegenwoordig moeten en moeten in de samenleving en vaak met 

terugkerende daden en woorden. Het zijn opdringerige reclames, 

winkeletalages, competities aangaan met huis en tuin tegenover de andere 

mens om nog maar niet te spreken over de huiselijke inrichting die altijd 

mooier moet worden. Moet dat? Van wie moet dat? Van mijzelf hoor ik al. 
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Wij zijn... van een kwaliteitsniveau en ‘moeten’ dat halen. We zijn in competitie 

met... Met wie? Met de andere mens, die ons ego kent, wij zijn... gelijkwaardig! 

Zelfs met eigen kinderen kan een prestatiestrijd gebeuren. De invloeden dus 

van buitenaf tellen zwaar mee. Maken een beeld van jezelf die je niet bent! 

Oordelen van buitenaf komen naar u toe, u oordeelt terug, de balans is in 

beweging. Een gedragsverandering volgt, de menselijke ziel de binnenkant 

wordt geraakt. Zo bent u kwetsbaar geworden én beïnvloedbaar blijkt wel.

Het kan zijn dat het irritatie opwekt bij negatieve invloed maar kan ook indien 

positief nieuws u overkomt u blijheid brengen. Dat heet interactie. Want u gaat 

zelf ook reageren in oordelen en beoordelen. Kwetsbaarheid is een normaal 

karakter. Het toont geen zwakte. Wij, alle mensen zijn net zo. Zelfkritiek is een 

vorm van aanname van een oordeel. Dat kan zijn in handeling of in denkwijze. 

Of het ontvangen, de acceptatie ervan, bijvoorbeeld van andere mensen.

Ik ben zoals ik ben, niets meer en niets minder. Ik ben daar goed in en 

sommige dingen kan ik wellicht beter doen. De ons omringende wereld en de 

verschillende culturen en maatschappijen verschillen ook enorm. Hebben ook 

tekortkomingen met wat beter kan. Zo ook jijzelf. Perfectie is ook geen echte 

communicatie. Dan zou alles stil staan er niets meer te zeggen zijn. 

De verbondenheid van mensen onder elkaar is een erkenning van relaties, 

die net zo zijn als u.

Motivatie

Is het starten van een actie en daar een richting mee op gaan. Een start in 

ons breinmechanisme iets te ondernemen, een gevoel te krijgen in de positieve 

zin van het woord en de daad. Maar vergeet niet dit kan ook een motivatie 

oproepen tot een minder prettige ‘handeling of gebeuren’ het te willen 

afhandelen. Intrinsieke motivatie is een motivatie die vanuit jezelf start.

Extrinsieke motivatie komt van buitenaf invloeden en de daardoor interacties 

bij u. Dit kan ook goed je psyche raken die het vervolgens weer op intrinsieke 

manier weer starten.
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Nu kan ik wel gaan uitleggen hoe dat allemaal chemisch en met neurotrans-

mitters werkt in onze hersenen maar dat is meer voor een chirurgenboek. 

Waar het mij om gaat is de ‘Wij zijn...’ gedachte de mens in basis. Ik spits toe op 

de leefmaatschappij met de basismotivatie het alledaagse te overleven naar de 

volgende levensdag. De levensomgeving van u als mens speelt een grote rol in 

motivatie. Het persoonlijke ego staat hierin centraal. De verworven status, ben 

je arm of rijk, heb je werk of niet, de gezondheid en de financiële beurs. 

Ook je uiterlijk is van belang zelfs bij de maatschappij te behoren. 

Blank of zwart te zijn in meerderheid of minderheid. Een zekere vorm van 

zelfdiscipline is hierbij welkom. Motivatie tonen is ook anderen te 

verwelkomen en te handelen naar voorbeeld. Het is in situaties verkeren, 

stimulansen bieden en te uiten. De actie te ondernemen, ook in interactie 

met anderen.

In de reclamewereld wordt motivatie vaak toegepast met de nodige metaforen 

eraan. Deze metaforen zijn meestal gericht op de prettige neurotransmitters in 

ons hoofd. Een consument koopt niet zomaar iets. Heeft al een idee over 

het product maar is nog niet over de (koop)streep. De reclame gaat over tot 

een aanprijzen om de klant nog méér te motiveren zijn oorspronkelijk plan tot 

aankoop te doen. Een verdere acceptatie te doen slagen door bijvoorbeeld er 

een cadeau bij te doen. Of twee voor één.

Acceptatie en vorming van geven en aannemen

Ik heb al meer in dit boek gezegd dat wij als mens nog altijd ‘lerend’ zijn. 

In de oertijd zijn wij mensen in ontwikkeling en vorming. Het is al doende een 

acceptatie en aannemen van handelingen wel of niet te doen. Het gedrag van 

de andere mens over te nemen. Ook zo te doen of te laten. Vuur was destijds 

iets nieuws voor hen. Waag het niet je hand er in te steken dat doet pijn. 

Zal wel gebeurd zijn met een au, de ander probeert het zeker en vast ook en 

ervaart hetzelfde als de ander. Dat hebben we van elkaar geleerd nu. Vuur is 

een basis waar rekening mee gehouden wordt. Vele acceptaties zullen volgen. 

En dat is heden ten dage nog zo, acceptatie van de chaos, de verwarring onder 
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ons en de verzettelijkheid tot een niet aanname. De maatschappij is haast 

ongrijpbaar maar we zullen een motivatie aan de dag moeten leggen tot 

relativeren en ons tonen in doorzettingsvermogen. En die is aanwezig in u. 

Het is bij ons alledag doorzetten, verwachten en dat gaat lukken. Een stimu-

lans om te leven, samen met de andere mensen. Daar is niets mis mee.

De veranderingen van altijd

We noemen het tijdsgeest. Wat veranderd er dan? Wij zelf! Wij zijn... 

egocentrisch, met een ‘doorslag’ een dreun in de maatschappij te geven met 

ons eendrachtelijk individualisme. Te vrij geworden? In vrijheid van menings-

uiting en doorgeslagen boven de wet? In de vele omringende landen om ons 

heen is die vrijheid nog lang niet bereikt. Mondiaal én nationaal gaan vele 

discussies hierover ter tafel. Het is stof tot nadenken wat de balans is met 

vrijheid en onvrijheid. Het accepteren van gezag of ageren tot gezag is een 

aanname die u afweegt tot te komen tot democratische besluitvorming of een 

protest te zijn. Maar gezien de politieke structuren die een democratie 

voorstellen blijkt niet altijd dat ook zo te zijn met een eenzijdige oplegging van 

politieke idealen en worden de persoonlijke vrijheden van burgers geschaad. 

Het niet zo democratisch is wat is voorgesteld.

Veranderingen op milieugebied, energiebeleid en klimaatbeheersing zijn de 

signalen die de aarde bedreigen met vervuiling van lucht en water. De aarde 

zelf lijkt in de tegenaanval te gaan door de aankondiging van rampen in een 

vorm van natura. Wij mensen met onze wereldleiders voorop doen echter nog 

maar bar weinig aan deze problematiek. Landen met grote ego’s willen om wat 

voor reden dan ook nog niet tot concrete afspraken komen met overige landen 

en kijken wat opzij weg.

Uw psyche van een mens te zijn is uniek. We kunnen denken en bedenken, 

alleen u wordt niet gehoord, gezien of serieus genomen. U kunt roepen wat u 

wilt maar een landelijke politiek luistert niet naar u. Veranderingen in 

domeinen als infrastructuren, milieuniveau’s en energiewinning worden een 
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politiek vraagstuk. Maar die vraagstukken zullen doorgloeien in de tijdsgeest, 

een proces dat ongestaag voortgaat tot de veranderingen écht nodig zijn. 

De gevolgen zullen de antwoorden moeten hebben en ook moeten krijgen. 

Wij zijn... daar zelf verantwoordelijk voor het domein te omkaderen, een 

noodzakelijke verandering door te voeren. Een duidelijk antwoord is nu al te 

handelen voordat het te laat is.

Wij zijn... ook intelligent, hoewel ik er soms aan twijfel. Zoals ik al eerder in 

het boek beschrijf zijn wij... van alles twee. Precies, onze geest en lichaam zijn 

apart tot een één samen. Maar soms wil het ene deel niet zoals het andere deel. 

Samen is het onze psyche, je ziel die je leven vormt. Je moet het accepteren 

die met de twee de levenslijn vormt.

Het functioneren

We worden geboren, groeien op in ontwikkeling van geest en lichaam. 

Lerend leven in vreugde en tranen met een ontwikkelde gezondheid. 

Functioneren in levenskwaliteiten. In je berg je op de humane karakter-

eigenschappen, je gedrag. Je kan het in dit boek terugvinden alle symbolen, 

de tekens, betekenis en verklaring over wij zijn... in het functioneren in 

maatschappij en levenslot met de psyche om te gaan. Soms destructief dan 

weer constructief in denkwijze, volgzaam en dan maar als een kuddedier.

De ontwikkeling van ons mensen

Controle houden en realiseren van feitelijkheden is een menselijke 

eigenschap. Vooruit kijken, toekomstvisies, planning en verwachting. Biedt het 

wel of geen realisme? Ook beloftes rekenen wij hierbij evenals het niet 

kunnen waarmaken of niet waargemaakte. (verleden terugblik) Dat kan 

obsessief werken. Het ideaal van een man of vrouw met verschillende 

karakters kunnen hun maken tot strebers. Vaak is dit  op te merken in de 

politieke personen die als een onaantastbare freak hun visie kostte wat kost in 

detail willen behouden. Ondanks de aantoonbare tegenpolen. De psyches zijn 

zodanig geworteld in een eigen ego dat het een obsessie wordt in zelfgeloof. 



Zelfbeeld in karakter...?

|       269

h
o

o
fd

st
u

k
 9

 | 
m

en
s 

en
 p

sy
c

h
e



270      |

Meestal is er met deze types van personen het lastig samenwerken.

De ontwikkeling van psyche in ons mensen is moeilijk en soms geheel 

verward. Wij moeten in ons dagelijks bestaan dan ook veel informatie 

verwerken zodanig dat soms ons brein dit allemaal niet goed kan verwerken. 

Zo ontstaat de chaos. En voor veel mensen lijkt het toe te nemen als er de 

vreselijke mondiale beelden als impressies in het geheugen blijven gegrift. 

Uw raakt in de war met de opslag van beelden en kan het niet meer indexeren. 

En het voornaamste is, u geeft er interactie op. En die is met slecht nieuws 

een boosheid, verdriet, oordeel tot zelfs tegenagressie en antibeleid. Of tot een 

veroordeling ervan en een beter (eigen) beleid. Zelfs ook nog heft in eigen 

hand. Vreselijk toch?

Laat het los

Het is vervelend die chaos te ‘moeten’ ondergaan. En ook zeker voor de 

omgeving waarin u verkeerd, een gezin, maatschappij of werkorganisatie. 

Maar los laten is vlugger gezegd dan gedaan. Bijvoorbeeld een politiek 

issue, om dat los te laten komt er weer een alternatief naar voren, misschien 

ook twijfel om het voorgaande te verlaten. Ontspan de denkwijze, dat is een 

zelfvertrouwen winnen. Maar je moet het wel willen en kunnen. Soms bij 

een ongeluk, ramp en andere nare dingen kunnen we het bijna niet los laten 

het ondergane leed. Dan is een deskundige hulpverlener welkom. 

Maar het kan ook andersom werken, met een teveel aan weelde en luxe, 

idealisme of ideologie te stijgen in een te hoog niveau van realiteit. Dat is ook 

een chaos, niet gewoon te zijn als een ander mens. In de politiek zijn 

sommige ook de weg kwijt en leven op de agenda. Weten het normale 

levensniveau niet te ‘geloven’. Men praat er wel over en dat is ‘hervormen’. 

Van wat hervormen? De structuur van de maatschappij of bedoelen ze 

eigenlijk hun eigen psyche? Ik denk dat dat laatste nodig is.

Zelfvertrouwen

Is een woord om de eigenwaarde te honoreren. U doet er wel degelijk toe in de 

levensmaatschappij. Het woord is gekoppeld met ‘zelfrespect’ of ‘eigendunk’. 
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Chaos in ons hoofd. 
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Het laatste woord krijgt een lading van negativiteit mee, ietwat egocentrisch 

en egoïstisch.

- is het voor ons als mens een niveau van ‘te zijn?’

- een tevredenheidsgevoel met jezelf?

- een zelfsymbool te zijn met een betekenis en een verklaring?

- een waardevolheid, een overtuiging en toevoeging van?

Eigenwaarde en zelfvertrouwen is een niet gelijk woord of begrip. 

Eigenwaarde of zelfrespect is het diepste van je karakter. Zelfvertrouwen is een 

gevoel dat je ervaart het goed te doen, maar kan ook net zo goed een falen zijn 

of een tegenvaller van daad die zo het zelfvertrouwen weer aantast. 

Eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn eigenlijk twee laagjes op elkaar.

Eigenwaarde

De eigenwaarde is dus je pure innerlijk, maar krijgt een extra impuls van 

toevoegingen. De verworvenheden in je leven. Die kan je in alinea’s in dit boek 

terug lezen. Veelal ego dingen met aards materialisme die je niet als mens 

in aard veranderen of de karakters verbeteren. Maar wel je zelfvertrouwen 

kunnen doen toenemen. Maar het kan ook verkeren dat geluk in je leven een 

ongelukkige wending krijgt, je als persoon door een diep dal moet gaan. 

Je karakter blijft maar je zelfvertrouwen zakt enorm. Maar met voldoende 

zelfrespect is je aard onaangetast, ondanks de tegenslagen. En een zelfrespect 

is goed voor je, ook voor de medemens.

Géén zelfrespect en géén eigenwaarde

Niet iedereen is zich bewust dit in zich te hebben. Zien niet het diepe van 

zichzelf of van een ander. Maar dan ineens ziet men het wel, bv met een 

nare ervaring, weer met beide benen op de grond te staan en met zichzelf in 

rade gaan. Wie ben ik? Wat zijn zij? Wat een leed is er te verduren. Dat is het 

toetsen van de eigenwaarde, de toevoeging of afname van het proces van leven. 

Voor jezelf en dat voor anderen. Dit is een ervaringspproces dat je zelf moet 

verwerken. Om te komen tot weer een normaal zelfrespect. Daarbij ik heb het 
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Eigenwaarde. Uiterlijk en innerlijk kan men vertonen. Of lopen we al met een masker op?
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al eerder gezegd, is er bij ons mensen een voorkeursysteem ingebouwd dat als 

een computerprogramma werkt. Het is de keuze(s) van eenieder jezelf te 

spiegelen en te indexeren. Geestelijk en lichamelijk je goed te voelen te zijn 

wie je bent. Vindt die waarde in je systeem, ga in communicatie, maak een 

uiterlijk vertoon er goed uit te zien. Je bent een levend teken een mens 

symbool, je betekent wat te leven met anderen samen en te verklaren: ik ben!

En toch kan dat niet iedereen

Inderdaad het veranderen tot een beter mensdom is niet gemakkelijk. 

Want het is toe te passen in de praktijk(lessen) fysiek. En erbij komt het 

‘theoretische’ psyche proces. Wie in de fase staat van veranderingen biedt dit 

ook naast de eigenwaarde en zelfvertrouwen een meerwaarde. Zo noemen we 

dat een meerwaarde. Een toevoeging van de alledaagse sleur die je beleeft. 

Het zogenaamde ‘moeten.’ Vele mensen hebben in aard neerslachtig te zijn, 

meer negatief dan positief te zijn. Dat negatieve moeten we dan ook niet 

aanpraten. Het is teveel in onze maatschappij en media aanwezig. Het sluipt 

bij ons innerlijk binnen al die negatieve berichtgevingen. Is er nog een positief 

zelfbeeld? Het is in de maatschappij gemeten en de verhoudingen zijn 

ongeveer 50/50 in statistiek met bevolkingsaantal en de innerlijkheid 

positief of negatief. Meegewogen zijn de opvoedkundige gedragingen, milieu 

van klasse, religieopvoeding, scholing en meer. Ook wordt aangesproken de 

religieklassen zoals de vastgewortelde calvinistische inslag dat een groot deel 

van Nederland heeft tegenover de bourgondische aard van de zuiderlingen in 

Nederland. Het heeft alles te maken met de voorkeursystemen.

Pas op met negatieve aard. Dit krijgt te gemakkelijk voeding te escaleren, tot 

een mopperend zelfbeklag, een aantasting van alles verkeerd te doen en 

zo de eigenwaarde flink omlaag te keilen. Denk dan aan iets leuks of ga iets 

leuks doen!

Inzichten

Dat is het verwerken van beelden, impressies maar ook van woorden. 
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Te scheppen tot een orde in je geest en te indexeren. Begin met het oefenen en 

in te delen in positief en negatief. Zoek de balans in je brein het aan te kunnen 

en niet alles op de korrel te nemen maar in porties te bekijken en af te wegen 

op raakvlak. Iets wat bijvoorbeeld heel negatief bij je overkomt kan men 

proberen om er een positieve benadering aan te toetsen. Een soort van 

tegenpool scheppen door bijvoorbeeld een tegenargument of ‘oplossing’ er bij 

op te slaan. De reactie. Want we klagen wat af tegenwoordig, niets is er nog 

goed in onze ogen, niets deugd meer en de tv met gewelddadigheden is niet 

meer om aan te zien. Het voedt de zelfmeningen van ons en die zijn in 

relatieverband een chaosoorzaak. Doe oefeningen om het commentaar op alles 

en iedereen uit te stellen, vooraleerst je mond te houden, het jezelf te bepraten. 

Wat later stel je de afwegingen pas toe na wat kalmte. Al is dit haast 

onmogelijk want je reactie is onmiddellijk na een verkeerd politiek plan, 

statement of uitspraak van een persoon. Toon toch kalmte als je boos wordt, je 

hoeft je niet aan het voorval te conformeren maar indexeer het ‘gewoon’ 

in oordeel. Daar hoef je uiterlijk niet kwaad of verbaal over te doen, 

respecteer je eigenwaarde innerlijk en uiterlijk. Je eigen oordeel en beslissing 

over het voorval kan je zelf evolueren. En later nog eens evolueren, per porties. 

Zo komt de zelfacceptatie in orde. Je standpunt en inzicht blijft ongewijzigd.

Wie ben je?

Enkele vragen erbij. Zeker of onzeker? Mijn levensfases? Kan ik keuzes 

maken? Het zijn domeinen die iedereen wel heeft.

Zeker of onzekerheid

Wat wil je met je leven, eigenlijk voor iedereen is het een gelijkenis, een kopie, 

gedrag en de veranderingen volgen opeenvolgend. Er is ontwikkeling in 

bestaansniveau’s, op lering van opvoeden en in scholing. Het vormt samen een 

richting naar vaste levensloop inclusief partner en eventuele kinderen. 

De interesses komen en gaan. Ben je zeker van de ingeslagen proces 

levensroute? Of je kan staan aan het beginpunt, jezelf beter te leren kennen en 

je los te laten van de vele beïnvloedingen om je heen. Om alle onzekerheden 
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weg te nemen. Het gebruik van je leven is een keuze, bewust of onbewust.

Levensfase

Is voor iedereen anders. Je bent jong en aan het beginpunt, andere zijn al 

op weg en zijn bijna aan het einde gekomen van het leven. De weg naar 

zekerheid is te stappen in richtingen. Hoe lang je er ook over doet is niet 

belangrijk. Sta niet stil, ga vooruit en voluit in positief opzicht.

Keuzes maken

De levenskeuze is ook ingebouwd. Dat moet je zelf doen al bij je geboorte. 

Vele invloeden en indrukken komen op ons af. Omstandigheden nabij of van 

buitenaf dienen zich in de loop der tijd aan. Van vrolijk tot droevenis, 

successen en nederlagen. De keuzes om hier mee om te gaan is een leerproces 

van aanname  en verlaten. Een proces dat je innerlijk verwerkt emotioneel en 

staat in voorgaande alinea’s samen: beheren van zekerheid, de levensfase is 

gevestigd en de keuze is een zelfspiegeling de gebeurtenis te conformeren. 

Te bevestigen in waarde en jezelfvertrouwen hervatten.

Willen en kunnen

Wij zijn... eigenlijk grote na-apers, afkijkers, op alle gebied in gedrag en zelfs 

uiterlijk. Dat is niet zo gek omdat wij allen van een zelfde samestelling zijn in 

chemische zin. En ons brein is net als ieder ander gevormd en is afgestemd op 

patronen van cyclus. Zo is alles in de wereld een cyclus van geboren tot dood. 

Slapen, eten, werken, spel en vermaak. Lachen of huilen. Zelfs het spreken 

kunnen we met elkaar. Wij lijken dus erg op elkaar maar ‘denken’ een ander te 

zijn! De wetenschappers hebben nog genoeg stof tot nadenken wat de mens in 

psyche voorstelt. Zo hebben wij... een wilskracht, iets aan te kunnen, te doen. 

Maar kan je het ook? Willen is iets vanuit jezelf, iets ondernemen, besluiten 

nemen, daad en verwachting.

Het kan zomaar ontstaan een doel te stellen. Bijvoorbeeld niet meer te roken of 

te snoepen. De wil tot stoppen met roken is een zelfkeuze, een interne vraag 



|      277

h
o

o
fd

st
u

k
 9

 | 
m

en
s 

en
 p

sy
c

h
e

ook of je dat wel kunt. En het besluit en de overtuiging in jezelf dit pertinent te 

willen, betekent zeker dat je het ook kunt! Het betekent tevens iets ‘nieuws’ op 

je levensfase met het te willen. Het is een vernieuwingsproces door te maken 

tot besluit en uitvoering. Geef het nieuwe een plaatsje in jezelf. En deel het 

met nabije mensen tot versterking van het willen en kunnen het doel te 

veroveren. Dat geeft zelfrespect het zeker aan te kunnen. Geen ‘dwang’ 

aanleggen tot moeten. Houdt het vol het proces van willen en kunnen tot een 

innerlijke prestatie en dat geldt voor wat voor onderwerp dan ook. 

Niet alleen voor roken of snoepen maar ook voor bv sportgebied, scholing, 

vakgebieden, liefde en trouw. Zo zijn er nog veel meer domeinen op te 

noemen. Durf het aan!

Durf het aan!

Inderdaad durven is ook bij ons aanwezig. Net als moed. Verband is er met 

wilskracht. Durf, heb lef, volhard, doorzetten. Het symbool is een wensdroom 

te vervullen, je levenslijn te bepalen maar ook om leed en verdriet te kunnen 

doormaken. Ziekte, economische neergang of familieomstandigheden die 

treurig zijn. Dit alles aan te durven om te doorlopen met wilskracht te 

overwinnen. Uit jezelf, je mag huilen of lachen, van vreugde of verdriet. Je kan 

relativeren en trainen je gedrag tot een beter zelfvertrouwen in de levensfase te 

zijn wie je bent! De oefeningen om de wilskracht op te bouwen zij er:

- aanname van verleidingen tegengaan, weigeren van sigaret of snoep

- minder bellen, sms, winkelsessies of koopgedrag, sla ook eens wat over

- vreetbuien niet meer doen

- kom die stoel uit, ga sporten of wandelen, ga naar een vereniging

- veel minder tv kijken, selecteer in programma’s kijken

Koppel je wilskracht aan een item dat de verbetering behoeft. Focus op het 

doel, volhard en zet door, geef niet op! En als je het lukt met durf en moed is er 

een overwinning bereikt, die je motiveert zo door te gaan. En niet je weer zelf 

‘fout’ te belonen en weer in de oude toestand te belanden. Zo gaat het dan van 

obsessie tot obsessie en is een ander domein weer in het geding. 
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Wees zelfbewust van daden in positieve én negatieve opzichten, balans het uit. 

Leer van de opgedane ervaringen met die durf en lef, de wilskracht het willen 

en kunnen. Het maakt je sterk, krijgt erkenning ook voor vervolgstappen. 

Stimulans

Vertaald betekent het aansporing, prikkel, drijfveer en motivatie. 

Het komt tot een daad plegen met de beleving te ervaren en vooraf te 

verwachten. Het kan zijn een gedachtegoed of werkelijk een uitvoering in 

praktijk van voorgenomen plan. Stimuleren kan men binden aan een vorm 

van beloning. Dat kan in allerlei vormen. Geld honoreren, natura, beloften, 

prijzen, cadeau’s. In de maatschappij niet geheel onbekend en ook in de 

politieke domeinen aanwezig, stimuleren van doel en taak met verwachtingen. 

En deze verwachtingen zijn bij ons mensen een bijna eerste gedachtegang, 

over onze toekomst en gezondheid nog het meest. Zelfs de minuten die 

volgen zijn voor ons onbekend. Ons leven is een tijdsmoment, wij leven op een 

nu moment, een vervolg is zo weer voorbij. Is ons leven te vergelijken met een 

loop van een track in de software?

De stimulans in onze gedachtengang kan ook een ‘foute’ daad opleveren. 

Kan ook onder dwang in onze gedachte zijn gevormd, te moeten. Maar het 

resultaat is geen goede afloop, of het geeft totaal geen respons. Dan volgt weer 

een reactie terug. Wat mogelijk een ethische verantwoordelijkheid oproept. 

De acceptatie van had ik niet moeten doen. Ja, wij zijn... ingewikkelde 

mensen met een aards karakter te beginnen met goed en kwaad. 

Een ja en nee. En bovenal gedrag vertonen in leefsituaties.

We zijn intelligent wel of niet, maar hebben het vermogen tot denken, 

te communiceren, zien en horen en met moraal en ethiek de doelen te toetsen 

op stimulans, aansporen van daden en gedragingen, zelfs in woorden gevat. 

Je tot afweging van het toelaatbare te brengen in breder verband dan een 

één op één conversatie van mens tot mens. Bijvoorbeeld te zeggen tegen een 

persoon ‘hou er eens mee op’, dit om redenen van de verkeerde motivatie van 

haar of zijn beoogd doel te bereiken. Dat kan succesvol werken. Anders wordt 
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het als dit gezegd wordt tegen een maatschappij bevolking, één tegen allen. 

Het is haast onwerkzaam, een gemiddelde zal de uitslag zijn, geen totale 

efficiëntie is er in bereik.

Organiseren

Dit is de wanorde regelen en het hoofd eens opruimen. De gedachten, 

structuren, leefomgeving, logica, herinneringen, visies, daden en de strategie 

bepalen. Allemaal domeinen die je in balans of onbalans brengen tot een 

uitvoering in de leefsituatie. Om gelukkig te zijn en ook te willen zijn. 

Niemand wil ongelukkig zijn maar daar hoort een daadwerkelijk doen en 

laten bij. Jezelf en ook de andere mensen vertrouwen bieden en krijgen tot een 

eerlijk omgangsproces dat precies past in het eigen voorkeursysteem. Dat is 

de positieve aanname van het alledaagse leven. Kan ik de bovengenoemde 

‘aangewaaide’ domeinen zelf beheren? Zeker wel door zelfacceptatie, te zijn 

wie u bent, niet voordoen een ander te zijn en te leven met een doel het 

geluk te aanvaarden. Met uw wilskracht, durf, het willen en zeker ook met 

uw gedrag en daden.

Organiseer je leven zelf, het inrichten van de tijdsfases. Als er kinderen zijn 

geef die ook een passend ‘eigen’ domein in de dan geldende levensfase. 

Hun opbouw in verdere karakters. Uw voorbeeld doet volgen. Wees helder in 

organiseren, het aan te kunnen. En het organiseren is vaak nodig als de 

‘tegenstellingen’, de wanorde heeft toegeslagen en de nodige veranderingen 

‘moeten’ worden doorgevoerd en daadwerkelijk vruchten afwerpt. 

Een logische aanpak van de op te ruimen gedachtegang, niet te piekeren, de 

pagina om te slaan, de slechte herinneringen te verbergen en een nieuwe daad 

te stellen.

Escalatie en polarisatie in de politiek

Als we dit vertalen is het een stap voor stap ernstiger worden van situaties of 

een toename van conflicten, meningsverschillend van kwaad tot erger. 

Polariseren is een conflict versterken bijvoorbeeld in tegenstellingen tussen 

politieke partijen maar komt ook voor in de samengestelde bevolkingsgroepen. 
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Er kan ook sprake zijn van opzettelijke creatie van polarisatie, 

de tegenstellingen in de politiek. Is dat in Nederland het geval? Ja het is er wel. 

Gevestigde politieke partijen weten vanuit hun verleden nog steeds de ‘macht’ 

te bezitten te verkondigen een leidersrol te hebben in dominantie vertoond. 

Er ontstaat een kader met personen die air vertonen met demoniseren. 

De uitspraken van hun staan in ‘eigen’ domein: ‘als we nu niet doen. dan...’ of 

‘WIJ gaan de bruggen bouwen voor de toekomst.’ Het doet eigenlijk elke partij 

wel een vorm van tegenstelling tot de ander, het polariseren. Maar door 

ongelukkige uitspraken of verkeerde woordkeuzes en incidenten wordt dié 

partij een eenling of ‘verliezer’. Als dat gebeurd bij de leiderspartij kan dat 

angst veroorzaken de wedstrijd te verliezen en het gevolg is een weerslag te 

geven op de aanvaller(s).

Wat ook voorkomt is als de angst er eenmaal in is geslopen bij de partij dit 

te versterken die angst om de steun in eigen groepering op te roepen tot een 

noodsignaal. Geheel volgens de natuurwet, wie in nood zit zoekt steun. 

Men buit dit uit door de polarisatie, de tegenstelling met de veroorzaker, het 

conflict te laten uitvergroten en denken de radicale leiders zo een grotere 

aanhang te verkrijgen ten kostte van andere partijen of zelfs de burger-

bevolking. Zelf sterke negatieve berichten of schandalen kunnen een sterke 

werking beïnvloeden. Het kritiek ontkennen en de anderen de schuld geven is 

kenmerkend van polarisatie. En of dat nu gebeurd vanuit leidersschap, 

bijvoorbeeld kabinet of uit oppositiepartijen, het komt bij beiden voor. 

Zeker de schuld leggen bij de ander in economische crisis en maatschap-

pelijke problemen is een reactie en schoonpraten van eigen pad. 

De verheffing van zelfego.

Deze tweespalt beeld uit ook in de maatschappij met de kritische kiezers. 

De keuze(s) van de kiezers een leidersschap te kiezen lopen sterk uiteen 

naar gelang de beloftes die worden voorgesteld en de burgerstatus in het 

maatschappij domein.

Wordt het te gek met de landelijke politiek met een vertrouwensband wel of 
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niet te accepteren door de bevolking dan kan het politiek verschil escaleren tot 

een splijting in Parlement en Burgerij. Nog meer escalatie is het gevolg. 

Het kabinet gaat nog meer ‘verdedigend’ voor zichzelf uit te spreken het ‘ware’ 

geloof te bezitten. Dom, want het krijgt weer een interactie tegemoet tot nog 

meer burgerverzet op hun idealen. Wel is er een groep bevolking die het 

ageren veroordeelt en het met de politieke koers eens zijn. De gevolgen van de 

onvrede met bestuursbeleid is te zien met rellen, demonstraties, incidenten, 

terrorisme en kan leiden tot zelfs oorlog, in het buitenland al gebeurd. In eigen 

Nederland kennen we groepsvorming van radicalen, jihadisten, cultuur-

verschillen en criminaliteiten. Ook de samenwerking in de leefmaatschappij 

met de ‘gewone’ burgers komt met een verwijding en verschillen van 

standpunten. Het remt de economische ontwikkeling van ons Nederland.

Ik noem op enkele kernen die opvallen:

- er zijn nog lagen, verzuiling in de maatschappij, arbeiders, middenklasse,

 armen en rijken die ver uiteen liggen

- de verschillen in de blanke en donkere Nederlanders en de culturele 

 achtergronden

- de verschillen in de etnische achtergronden, buitenlanders die niet 

 allochtoon zijn

- de verschillen in religies, protestant, katholiek, islam en andere geloven

- de verschillen in taal spreken en schrijven

- de verschillen in groeperingen binnen een politieke partij of organisatie

 met openbare meningen

- de verschillen van mening in politiek of economisch Europa

Tot hoever zal de politieke chaos escaleren?

Gaat het wel goed met Nederland? Dat is de vraag van menig burger. Ja zegt 

het kabinet anno 2015 ‘het gaat goed, maar we zijn er nog niet helemaal.’ 

Het kabinet spreekt over ‘succes’ en ‘het karwei te klaren.’ Het bezuinigen heeft 

het begrotingstekort doen teruglopen, maar zegt er niet bij dat het 

begrotingstekort bij de burger wel is toegenomen. De werkeloosheid is enorm 

hoog opgelopen evenals de armoedegrens. De maatschappelijke problemen 

van huisvesting, huren en het sociale zorgstelsel zijn problematische 
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geworden. Er is natuurlijk ook een belang te noteren van banken, geldstromen 

in organisaties, werkgelegenheid etc. als een ‘partner’ werken en de markt-

waarde bepalen als een vraag en aanbod domein. Maar de politieke leiders 

zijn zo van zichzelf ‘bevlogen’ en tevens ‘blind’ te zien alleen hun eigen ideale 

doel tot een heerschappij hun politieke club overeind te houden. 

Niet in landsbelangen te denken, al zeggen ze dat wel, maar eigen ego waar te 

maken. Een enkele partij verschilt daar wel in, gelukkig.

De heerschappij is ook een EU aangelegenheid geworden die gekoesterd wordt 

door de landelijke eurofielen als een MOETEN handhaven het doel te 

bereiken. Maar is het geen zware molensteen geworden? Vele lidstaten van de 

EU staan te wankelen op hun benen. De EU Brussel wankelt daar dan ook in 

mee, gaat bijna omvallen maar de ‘vriendenclub’ heeft vele ‘loopkrukken’, 

lees meelopers, ter beschikking. 

Moeten wij als land en vooral bevolking verder gaan met de EU?

Het is niet alleen Nederland dat ‘meeloopt’ met de andere Europese landen 

en overheden in de rijen van Brussel. Financiële markten zijn in wantrouwen 

geraakt, de Euro staat onder de beursdruk en kan zomaar in een nog 

verdere recessie belanden. Vele andere EU landen hebben problemen en 

verplichtingen met een serie van banken en de daarbij behorende schuldenlast 

en de begrotingstekorten. De sterke belastingbetalers wij Nederlanders en 

de Duitsers moeten de zwakkere Europese landen steunen, het ideaal van een 

EU te laten ‘overleven.’ Er is een Europese Centrale Bank opgericht vanuit de 

EU om de geldstroom rond te laten gaan en de rust te bewaren. 

In het algemeen wil ik stellen dat de EU een tweespalt is: A - een euromunt te 

hebben die een politieke samenhang wil creëren tot een Europese Staat. 

B - een politiek voert met geld tot vorming van eenheid en balans in 

begrotingen van lidstaten. Dit met een ECB bank in haar bezit. Een heel 

verschil in beide richtingen.

Aan de euro valuta is een ‘foutje’ aan te merken. De munteenheid wordt door 
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de EU gebruikt als een ‘werkend’ uniesymbool. Als te zijn geen of weinig te 

maken te hebben met politiek of een eenheid van EU staat te vormen. 

Is immers een wereldvaluta. Maar zit wel er aan vastgeklonken. De euro te 

verlaten is van de ECB, de kostprijs is nog te dragen maar men moet steeds 

‘repareren’. Beter dit nog zo laten denkt men dan de euro te laten crashen.

Is de Nederlandse politiek nog nationaal of een Europese meeloper?

Het willen begrijpen van de Europese politiek, want dat is toch het woord 

dat in de samenleving heerst, is nog ondoorzichtig zowel voor onze 

partijleiders zelf, laat staan voor de doorsnee burgerij. Al wordt de belofte 

uitgesproeken door Brussels EU dat elk deelnemend land de eigen nationale 

souvereiniteit behoudt. De Nederlandse burger geeft hier een wantrouwen aan 

met de volgende metaforen: ‘eigen land eerst’ en ‘geen cent naar Griekenland.’ 

Want de EU politiek is bij de burger vooral bekend als Nederland MOET 

betalen en dat geld komt van mij. Het Europees vuurtje gaat een uitslaande 

brand worden ofwel eens escaleren.

Tot wanneer?

Wanneer is een vraagstellend woord, onduidelijk te zijn en zeker als er ook 

nog ‘tot’ bij staat. het ‘wanneer’ duid ook op verwachting van... Er is een 

antwoord op mogelijk van wel of niet zoals: ‘ik weet het niet.’ Of van het wel te 

weten met een precies antwoord op de vraag ‘dan en dan.’ In gebeurtenis of op 

een feit berustend. Is de escalatie van politieke problemen (als ze erkend 

worden als een probleem) een wanneer? Ja, een wanneer komt, zolang de 

media bestaat! En ook de verschillen bij de burger in opvattingen bestaat! 

Of zal leiden tot de politieke dood en niet meer serieus zal worden ervaren. 

In het midden staan de maatschappelijke instanties in organisatorisch belang 

hun verworvenheden op de politieke steun overeind te houden. Samen met 

de vele persoonlijke belangen. Dus een sterke indoctrinatie van overheid en 

dienstverlenende organisatie is merkbaar, de samenhang met infra-

structuren, gemeentelijke pressiedwang en de bankengaranties. 

Zo is de politiek een machtig orgaan. Een escalatie van de verschillen in 
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mening van burgerbevolking daar zit men niet op te wachten. De media wordt 

met zachte handjes gepamperd door de huidige politiek als een vriend te 

houden en de verschillen te verzachten. Maar het escaleren schemert toch 

door in de burgerij. Dat komt ook door woordgebruik van de politici zelf die de 

samenleving doordringen in een negatief spiraal. Zie er maar eens een 

positief woord van te maken: ‘hulpverleningsgeweld’, ‘progressief’, 

slachtofferrol’, ‘beveiligingsklimaat’ en ‘vooruitstrevendheid.’ Brr. 

Nog wat: ‘handhaving’ of ‘populisme.’ Ook brr. Dit loopt uit de hand tot niet 

meer te handelen situaties.

Associaties

Is in onze psyche een verbandsvorming van gedachten van oordelen en 

veroordelen. De inzichten bieden in gedane en toekomstige handelingen en 

ook redenen. In uw psyche reageert associatie met uw gedrag, de overtuiging 

van gelijk of ongelijk te hebben, iets te willen geloven, aannemen of 

veronderstellen. Vrij vaag dus allemaal, een indicatie kan er ook aan worden 

toegevoegd. Met wat zelfinzicht en het domein te analyseren kan met 

associatie het oordeel of veroordeel worden verruimd tot een objectieve wél 

overtuiging. En is er politieke associatie? Een vlugge politieke gedachte in een 

oordeel of veroordeling? Zonder een objectieve kijk op de werkelijkheid? 

Ja dat leeft enorm met de vele metaforen in de maatschappij verbonden: 

‘leugenaars zijn het’, hetgeen een veroordeling is van alle politici zijn 

leugenaars, al is dat niet altijd zo. Of: ‘de rijken worden rijker de armen 

worden armer.’ Ook niet waar, niet alle rijken rijden in een dure auto, ook 

arme mensen kunnen een ‘dure’ auto rijden. Het metafoor is een associatie, 

een veronderstelling. En zo zijn er tientallen metaforen over de politiek in 

omloop.

De koppeling associatie en veronderstelling treft een ‘mogelijke’ zelfwaarheid 

te verzekeren tot een algemeen begrip en opvatting als ‘waar’ in de maatschap-

pelijke domeinen. Maar associatie kan ook vormen tot gebondenheid zoals 

‘ik voel mij geassocieerd tot...’ bijvoorbeeld een groep personen of politieke 
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partij, een deelname aan een gedachtegoed, van vereniging, corps, vakgericht-

heid, burgerklasse of bevolkingsgroep. Ik denk hierbij aan thema’s als racisme 

zoal de donkere gekleurde Nederlander die zich buitengesloten voelt in de 

samenleving en zichzelf ‘overtuigd’ van te zijn een ‘slaaf’ in maatschappij. 

Maar er zijn nog genoeg andere bevolkingsgroepen, (en ook in Nederland) die 

zich associëren te worden vergeleken met minderheden, lagere burgerklasse, 

asocialen of hotemetoten. Ze voelen zich buitengesloten en betutteld. 

Hun verzet is te accepteren of te verstoten. De overheid is meer voor: men 

dient zich aan onze koers te conformeren. Tja, de maatschappij is van altijd 

denkt men in Den Haag maar wisselt van tijdsgeest MET de voorkeuren van 

de inwoners van Nederland. Dat verschilt van mening!

Helemaal opnieuw beginnen of eindigen het mensdom?

Alles wat ik nu heb opgeschreven is een wij zijn... pas slechts aan het begin 

der mensheid gekomen. Niet te letterlijk nemen natuurlijk daar wij al een 

evolutie hebben doorgemaakt. Maar, een begin is een vervolg. Een mens is het 

begin elke keer weer bij een geboorte, zijn fases in levensloop, ontwikkeling 

tot zijn dood. Een begin en einde eigenlijk niets anders dan de mens in de 

oertijd die met een ‘niets’ begon. Wij zijn... niets anders dan destijds, nog 

steeds een ‘lerende’ zonder iets werkelijk te kennen of te kunnen. Niet eens 

jezelf te kennen of te benoemen. Laat staan je medemens. Wie zijn wij 

eigenlijk? Ik ben er ook niet goed van op de hoogte want ik ben gelijk zoals u 

‘onwetend’ hoe hier te zijn, te zijn gekomen en hoe weer heen te gaan. 

Een gedachte heb ik er wel over dat uiteraard uit eigen ‘ik ben’ komt. 

Een woordencombinatie zal het worden want een levensbestaan ‘het zijn’ is 

niet te duiden als tastbaar iets. Of u zou altijd in armen knijpen bij iedereen en 

jezelf. Het is het ‘begin’, ‘het zijn’ en ‘het einde.’

‘game on - game over’

Piet van de Watering, 2015, Grafisch ontwerper, designer, vormgever, 

illustrator, historicus, reclame-analist en marketingdeskundige.
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