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Indoctrinatie, misleiding en 

psychopolitiek
1. Hersenspoeling in het communisme

iet langer dan vierenvijftig jaar gele
den - in 1955 - maakt de New York

se professor Charles Strickley de inhoud 
van een bijzonder boek wereldkundig. Het 
ging om een Russisch handboek dat zou 
gebruikt  worden  op  ondergrondse  com
munistische scholen -  een leerboek over 
praktijken van hersenspoeling en psycho
politiek. (1) Het boek bevat een strategie 
om de geestelijke gezondheidszorg aan te 
wenden  als  dekmantel  voor  politieke 
overreding en psychosociale  of  zelfs  fy
sieke  uitschakeling  van  politieke  tegen
standers. De verantwoording luidt dat het 
rationalistische  communisme  de  beste 
staatsvorm is, het westerse kapitalisme de 
meest verziekte. De staat is zoals een li
chaam:  dat  functioneert  pas  gezond  als 
alle organen en cellen samenwerken. Te
genwerkende  delen  maken  op  den  duur 
het ganse lichaam ziek; daarom ook zijn 
alle middelen die hen in het gareel kunnen 
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dwingen,  gerechtvaardigd.  De  "operante 
conditionering" van Pavlov geldt als basis 
voor de tactiek van de hersenspoeling. Als 
voorbeeld vertelt het bevreemdende hand
boek  hoe  de  Kozakken  een  wild  paard 
plegen te temmen: om zijn wil te breken 
en gehoorzaamheid af  te  dwingen,  slaan 
zij een fles vodka aan scherven tegen zijn 
kop zodat de alcohol inbrandt in de ogen 
van het dier. Voortaan zal het gehoorza
men als een lammetje.

sychopolitiek doelt  op de  onderwer
ping  van  andermans  gedachten  en 

strevingen en op de verovering van de vij
and middels  zogenaamde geestelijke  ge
zondheidszorg.  Die  moet  in  de  cultuur 
van de vijand een maximale chaos creë
ren. Lavreti Pavlovitsj Beria verklaarde in 
een  toespraak  aan  de  Amerikaanse  stu
denten van de Lenin Universiteit in 1936, 
geheel  overeenkomstig  het  Sovjet  hand
boek: 

P

"IJver  tot  op  het  punt  dat  elk  
psychologieleraar,  onder  de  dekmantel  
van  het  vak  'psychologie',  bewust  of  
onbewust,  de  communistische  doctrine  
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onderwijst.  (...)  IJver totdat alle  dokters  
en  psychiaters  hetzij  bewuste  
psychopolitici  zijn  geworden,  hetzij  
onbewust onze doelen dienen. (...) Op die  
manier  kunnen  onze  vijanden  gelijk  
insecten  verdelgd  worden  (...)  Leiders  
kunnen gedwarsboomd worden door hun 
families  met  drugs  te  verzieken.  Jullie  
kunnen hen dan van de kaart vegen door  
hen krankzinnig te verklaren. En werken  
ze  teveel  tegen,  dan  laten  onze  
technologieën  het  toe  hen  tot  
krankzinnigheid te brengen." (2)

egenstanders  moeten  in  diskrediet 
worden gebracht en aangezet worden 

tot  zelfmoord  -  wie  door  een  arts  tot 
krankzinnige gestigmatiseerd wordt,  ver
liest  alras  alle  krediet.  De  loyaliteit  aan 
zichzelf  wordt  vernietigd  door  iemands 
zelfvertrouwen  te  kelderen;  de  familie-
eenheid kan vernietigd worden door de fa
milieleden  onderling  financieel  onafhan
kelijk te maken, door het huwelijk te de
graderen en scheidingen te vergemakkelij
ken; de loyaliteit van vrienden en omge
ving  wordt  vernietigd  door  hen  te  be
schuldigen  van  het  verspreiden  van  ge
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ruchten;  de  loyaliteit  aan  de  kapitalisti
sche staat wordt vernietigd door intoleran
tie  tegenover  de  jeugd,  die  zich dan zal 
keren tegen die staat. 

"Door  allerlei  drugs  makkelijk  verkrijg
baar te maken, door aan tieners alcohol  
te  verschaffen,  door  onbeschoft  gedrag  
aan te  moedigen,  door  hen  te  prikkelen 
met pornografische literatuur en door be
paalde seksuele praktijken bij hen aan te  
prijzen via de voorlichtingsbureaus,  kan  
de psychopoliticus een attitude van chaos,  
ijdelheid  en  waardeloosheid  creëren,  
waarin dan het communisme opduikt als  
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dé oplossing die de jeugd op elk gebied  
de volledige vrijheid schenkt." (3) 

sychopolitici  zijn  werkzaam op uni
versiteiten,  bijvoorbeeld  als  psycho

logiedocenten, en zij moeten aan hun stu
denten  de  communistische  leerstellingen 
aanbieden zonder dat zij dit beseffen, na
melijk onder het mom van moderne we
tenschappelijke  principes  die  leren  dat 
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mensen dieren zijn. De macht van de reli
gie moet gebroken worden en religiositeit 
moet  als  neurotisch  gedrag  worden  be
stempeld en religieuze families moeten al
dus  in  diskrediet  worden  gebracht.  Be
kwame gezondheidszorgers moeten belas
terd worden als onbekwaam en uitgeran
geerd worden; psychopolitici moeten hun 
plaats innemen. 

"Van al wie proberen om de psychothera
pie te ontmaskeren als een psychopolitie
ke  activiteit,  kan  men  nog  het  beste  de  
geestelijke  gezondheid ter  discussie  stel
len. (...) Psychopolitici moeten moord en 
geweld vermijden, tenzij binnen de muren  
van  het  krankzinnigengesticht  en  jegens  
personen wiens krankzinnigheid bewezen 
werd.  (...)  Hoe gewelddadiger  een zieke  
behandeld wordt, des te hopelozer zal zijn  
krankzinnigheid  uitschijnen.  De  maat
schappij  moet  zodanig  worden  bewerkt  
dat elke opstandeling voor de rechter kan 
worden gebracht en dan toegewezen kan 
worden aan een psychopoliticus, die hem 
vervolgens  met  een electroshocktherapie  
tot volstrekte volgzaamheid kan brengen  
voor de rest van zijn dagen." (4)
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"Tegelijk  moet  men  het  volk  voorliegen  
dat  het  aantal  gekken  onrustwekkend 
stijgt. Zo wordt een noodsituatie gescha
pen waarin de psychopoliticus kan optre
den als de reddende engel, en na verloop 
van tijd verwerft hij zodoende een leiden
de positie." (5)

andlangers in de sector van de gees
telijke  gezondheidszorg  kunnen 

worden aangezet tot (heimelijk registreer
bare)  seksuele  perversiteiten,  welke  dan 
als chantagemateriaal worden gebruikt om 
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hen tot het uitvoeren van bevelen aan te 
zetten. 

"Omdat de psychopoliticus aldus de zeg
genschap  verkrijgt  over  krankzinnigen 
waarvan  velen  misdadige  trekken  verto
nen, kan hij hen eventueel in zijn plannen 
betrekken. Die gekken zullen immers blin
delings  alle  destructief  werk  verrichten  
dat hen wordt opgedragen, als  zij  maar  
op de juiste manier straffen en implanta
ten krijgen toegediend. Zo wordt het ook  
echt kinderspel om de jeugd van het be
trokken land te bederven, de leiders te be
lasteren en de rechtbanken in te nemen."  
(6)

et  monopolie  van  de  kerk  over  de 
geestelijke  gezondheidszorg  moet 

worden gebroken;  zij  moet  in  diskrediet 
worden gebracht. En verder:

H
"Schrijvers die het aandurven om aan het  
licht te brengen dat de maatschappij on
der het juk ligt van complete geestelijke  
controle en dwang, moeten worden aan
gezet tot schande of tot zelfmoord, zodat  
hun  werk  in  diskrediet  wordt  gebracht.  
(...) De verspreiding van de communisti
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sche  sociale  orde  verloopt  overal  voor
treffelijk.  De  verspreiding  van  het  com
munisme heeft overigens nooit geweld of  
strijd gevergd, ze is gebeurd door de ver
overing van de geesten. In de psychopoli
tiek werd die verovering tot in de details  
verfijnd.  (...)  Het  doel wettigt  de midde
len. Het degraderen van een volk is min
der  wreed  dan  haar  vernietiging  met  
atoombommen,  want  voor  een  dier  dat  
slechts eenmaal leeft, is elk leven zoeter  
dan de dood". (7)  

uiveringwekkend, maar volgens het 
handboek zelf zou de methode tien

duizenden keren beproefd geworden zijn. 
Enerzijds lijkt de ontdekking van politie
ke gevangenenkampen de geloofwaardig
heid van die zaak te ondersteunen. Ander
zijds ziet het er naar uit dat politici - on
geacht hun kleur - niet om leugens verle
gen zitten als het gaat om oorlogspropa
ganda. 

H
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2. Hersenspoeling in het kapitalisme

iteraard bezitten de communisten al
lerminst het monopolie over propaU
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gandatechnieken.  Zo  kreeg  ook  de  CIA, 
de  Amerikaanse  inlichtingendienst,  vrij 
spel in psychiatrische ziekenhuizen en in 
gevangenissen om mensen aan verregaan
de proeven inzake hersenspoeling te  on
derwerpen. Meerdere keren werden zelfs 
onwetende  burgers,  waaronder  Ameri
kaanse  militairen,  als  proefpersonen  ge
bruikt. 

nder de dekmantel van terrorismebe
strijding en dus in het teken van de 

algemene  veiligheid  en  vrijheid,  dreigen 
de  burgerlijke  vrijheden  heden  ten  dage 
danig ingeperkt te worden dat in het wes
ten staten dreigen te ontstaan die op poli
tiestaten  gaan  gelijken.  De  burgers  zijn 
zich vaak allerminst  bewust  van het  feit 
dat  er  met  hun  privacy  gelachen  wordt 
door de huidige autoriteiten. Zeer onlangs 
nog (namelijk in juli 2009) zag het Neder
landse  gerecht  zich  genoodzaakt  om  de 
veiligheidsdiensten  aldaar  op  de  vingers 
te tikken omdat zij systematisch de com
municaties  van  journalisten  afluisteren. 
En in het Belgische parlement werd enke
le  jaren  geleden  tijdens  het  vernieuwen 
van de vloerbekleding nog een uitgebrei
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de  installatie  van  afluisterapparatuur  ge
vonden... van Amerikaanse makelij. 

e reclamewereld kennen wij inmid
dels,  maar  niet  alleen  de  reclame 

hypnotiseert burgers en zet ze aan tot het 
D
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gewenste gedrag: ook de zogenaamde we
tenschappelijke  berichtgevingen  en  het 
onderwijs zijn feller dan ooit voordien ge
kleurd  met  religieuze,  antireligieuze  of 
politieke  boodschappen.  In  een  wereld 
waar het goede vereenzelvigd wordt met 
datgene wat winst oplevert, zijn bedrog en 
hypocrisie de regel en het huwelijk tussen 
die twee resulteert in opgedrongen werke
lijkheidspercepties  die  elkeen  die  zich 
poogt  te  informeren,  alleen  maar  doen 
duizelen. Reclame en propaganda verber
gen zich in shows, in soaps en in andere 
zogenaamde  ontspanningsprogramma's, 
en regelen aldus het burgerlijke gedrag tot 
in de kleinste details. Via de media wordt 
bepaald  wie  geloofwaardig  en  krediet
waardig zijn en wie niet, en zij maken of 
breken  personen,  organisaties,  culturen, 
normen, waarden, wetten en staten zonder 
dat er ook maar één kanonschot dient te 
worden gelost. 

3. Het geloof in eigen leugens

e leugens die onder de heerschappij 
van het gouden kalf voor waarheden 

doorgaan, zijn niet te tellen; zij beheersen 
D
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alle sectoren van het maatschappelijke le
ven - de gezondheidszorg, het onderwijs, 
het verkeerswezen en de administratie in
cluis, zoals vooral Ivan Illich dat indertijd 
overtuigend en bijzonder gedocumenteerd 
heeft  aangetoond.  Maar  sinds  korte  tijd 
heeft de leugen zozeer aan kracht gewon
nen, dat zij de werkelijkheid zelf dol heeft 
doen draaien. De twee polen - het kapita
lisme en het communisme - hebben elkaar 
zozeer belogen door het voorwenden van 
het tegendeel van hun wezen aan elkaar, 
dat  ze  eensklaps  in  elkaar  zijn  overge
gaan:  de  aloude  communistische  staten, 
zoals bij uitstek China, zijn door de voor
wending  van  een  westers,  kapitalistisch 
imago, nu ook echt kapitalistisch gewor
den, terwijl  heel  wat westerse staten die 
een  kapitaalkracht  hebben  voorgewend 
die  zij  helemaal  niet  bezaten,  door  de 
mand vielen en via een noodgedwongen 
protectionisme,  feitelijk  communistisch 
werden want volkomen beheerst door de 
staat. 

et lijstje van de hersenspoelers is el
lenlang, maar wat meer is:  aan dat 

lijstje kan nooit  een einde komen omdat 
H
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uiteindelijk niets  of niemand niét op dat 
lijstje staat. Religies indoctrineren, en niet 
alleen 'sekten' doen dat, zoals de eigen re
ligie haar concurrenten noemt. Maar ook 
de  zelfverklaarde  atheïsten  hangen  een 
vorm aan van geloof: de ijver en het fana
tisme  waarmee  zij  het  niet  bestaan  van 
God  propageren,  laat  daar  geen  enkele 
twijfel over bestaan. Oorlog in naam van 
de vrede en in naam van God; het  pakt 
tussen  de  wereldlijke  en  de  geestelijke 
heerser verpersoonlijkt in de keizer; mas
sa-indoctrinatie onder de noemer van op
voeding; inquisitie en vervolgingen waar
aan alle geheime diensten ooit een voor
beeld konden nemen; de veroordeling van 
de  waarheid  zelf  in  de  terechtstellingen 
van wetenschappers en in de volgehouden 
negatie  van experimenteel  bewezen stel
lingen;  het  goedpraten  en  aanmoedigen 
van  racisme,  verdrukking  en  slavernij. 
Deze indoctrinaties zijn zo verregaand dat 
wie ze ondergaan nog nauwelijks beseffen 
dat hun geloofsijver en hun godvrezend
heid jegens goden of afgoden van dezelf
de makelij zijn als de angst die zij in ze
kere tijden ook hebben voor een tiran. 
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taten eisen van hun soldaten dat ze - 
in  tijden van oorlog -  doden in  hun 

naam, en soldaten vinden ook dat dit hun 
heilige plicht is: jonge vaders uit land A - 
en  ingevolge  de  vrouwenemancipatie  nu 
ook moeders -  trekken naar het front en 
mikken daar met scherp op jonge vaders 
uit land B, door wie zij op hun beurt wor
den onder vuur genomen. Die vaders pro
beren elkaars  kinderen vaderloos  te  ma
ken of tot  wezen, en zij  geloven dat dit 
hun heilige plicht is en dus een daad waar 
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zij trots op moeten zijn. Mijn eigen groot
vader  die  nog aan het  front  vocht  in  de 
Tweede Wereldoorlog, vertelde me dat hij 
altijd  boven  de  hoofden  mikte:  "Ik  had 
zelf  kinderen",  zegde  hij,  "ik  wilde  ook 
niet  dat  mijn  kinderen  hun  vader  alleen 
van zijn graf zouden gekend hebben". Ze
ventig miljoen doden zijn er in die Twee
de Wereldoorlog gevallen. Zeventig mil
joen  kogels  uit  plichtsbesef  die  tot  eer 
strekken?  Naar  mijn  bescheiden  mening 
kunnen die afgrijselijke moordpartijen he
lemaal niets met plicht en trots te maken 
hebben; zij kunnen alleen maar het gevolg 
zijn van de meest verschrikkelijke indoc
trinaties  en  hersenspoelingen.  Ter  herin
nering: de straf op desertie is de dood met 
de kogel. De strijdliederen van weleer be
horen tot ons culturele patrimonium, zegt 
u? Zij zijn niets meer dan een dun laagje 
vernis  bovenop  de  meest  beestachtige 
conditionering die maar denkbaar is. Geef 
ons  dan  maar  de  liederen  van  Bertolt 
Brecht: Erst das Fressen, dann die Moral. 
Zij zijn bruut, zegt u? Inderdaad, maar zij 
zijn tenminste nog de meest brute  waar
heid. 
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en zegt dat de oorlog het verleng
stuk is van de economie. De eco

nomie is wreed en berust op de principes 
van  wraak  en  hebzucht,  concurrentie  en 
dus onderlinge tégenwerking in plaats van 
samenwerking. Moord is in de economie 
verboden, maar het vernietigen van ander
mans levensmiddelen is dan weer wél toe
staan  en  wordt  zelfs  aanbevolen,  het  is 
een plicht voor wie wil slagen of rijk wor
den. Geen geld betekent geen brood op de 
plank, en dat is honger of dus de bedelstaf 
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- is dit niet altijd de fysieke dood, dan is 
het alvast de maatschappelijke doodsteek 
en die leidt niet zelden tot de zelfmoord 
omdat  mensen  nu  eenmaal  groepsdieren 
zijn, niet van brood alleen leven, of een 
leven dat slechts een dierlijk overleven is, 
categoriek weigeren. Maar er is meer: de 
economie is namelijk het verlengstuk van 
de natuur, en zo komt het dat de oorlog uit 
de natuurlijke orde der dingen voortvloeit 
zoals water uit zijn bron. Van die oorlog 
maken de indoctrinatie, de hersenspoeling 
en de misleiding alom, gewoon deel uit en 
deze feitelijkheid verplicht al wie zijn le
ven lief is, om tot datzelfde kwaad jegens 
anderen zijn toevlucht te nemen.

enzij men uiteindelijk tot het inzicht 
kan komen dat alle mensen er bijzon

der veel baat zouden bij hebben als zij op
hielden met elkander te bestrijden en als 
zij  gingen samenwerken,  één groot  blok 
gingen  vormen  en  als  mensheid  gingen 
opereren. En is dat niet de bedoeling, uit
gerekend van...  het  communisme? Is  het 
dan niet die absolute noodzaak van inter
menselijke samenwerking en van de stich
ting van één grote mensengemeenschap,

T
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ie  hier  en  daar  wat  pressie  en  wat 
dwang rechtvaardigt teneinde de logge 

massa  mee  te  krijgen  op  dat  ene,  grote 
schip dat tenslotte haar grootste heil tege
moet zal varen? Of is ook dat een leugen, 
en misschien wel de ultieme leugen, na
melijk dat de mens in staat zou zijn om de 
natuur  te  overstijgen  terwijl  hij  er  voor 
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zijn bestaan tegelijk toch compleet afhan
kelijk van is? Wie zal het zeggen!

Noten:
1) De vertaling  van dit  zogenaamde Sovjet  handboek 
droeg de titel: "Brainwashing: A Synthesis of the Russi

an Textbook on Psychopolitics".  Naar verluidt werd het 
verspreid als openbare waarschuwing (voor de wreedhe
den van het communisme)... 

(

2)http://www.hiddenmysteries.org/themagazine/vol14/s
cientology/brain-wash-intro.shtml : "You  must  work 

until  every  teacher  of  psychology  unknowingly  or 
knowingly  teaches  only  Communist  doctrine  under  the 
guise of "psychology". (...)  You must labour until  every  
doctor and psychiatrist is either a psychopolitician or an 
unwitting assistant to our aims. (...) With it you can erase  
our enemies as insects. (...) You can cripple the efficiency  
of leaders by striking insanity into their families through 
the use of drugs. You can wipe them away with testimony 
as  to  their  insanity.  By  our  technologies  you can even 
bring about insanity itself when they seem too resistive."

(

(3)http://www.hiddenmysteries.org/themagazine/vol14/s
cientology/brain-wash-2.shtml :  "By  making  readily  

available drugs of various kinds, by giving the teen-ager 
alcohol, by praising his wildness, by stimulating him with  
sex literature and advertising to him or her practices as  
taught  at  the  Sexpol,  the  psychopolitical  operator  can 
create  the  necessary  attitude  of  chaos,  idleness  and 
worthlessness  into which can then be cast  the  solution 
which  will  give  the  teen-ager  complete  freedom 
everywhere - Communism."

 

(4)http://www.hiddenmysteries.org/themagazine/vol14/s
cientology/brain-wash-4.shtml : "Should anyone attempt  

to expose psychotherapy as a psychopolitical activity, the 
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best  defence  is  calling  into  question  the  sanity  of  the  
attacker.  (...)  Psychopolitics  should  avoid  murder  and 
violence, unless it is done in the safety of the institution,  
on persons who have been proven to be insane. (...) The 
more  violent  the  treatment,  the  more  hopeless  insanity  
will seem to be. The society should be worked up to the 
level where every recalcitrant young man can be brought  
into court and assigned to a psychopolitical operative, be 
given  electric  shocks,  and  reduced  into  unimaginative  
docility for the remainder of his days. (...)

(5)http://www.hiddenmysteries.org/themagazine/vol14/sci
entology/brain-wash-5.shtml :  "The society,  at the same 
time,  must  be  educated  into  the  belief  of  increasing  
insanity within its ranks. This creates an emergency, and 
places the psychopolitician in a saviour role, and places  
him, at length, in charge of the society."

(6)http://www.hiddenmysteries.org/themagazine/vol14/sci
entology/brain-wash-5.shtml :  "In  that  the 
psychopolitician has under his control the insane of that  
nation, most of them have criminal tendencies, and as he  
can, as his movement goes forward, recruit for his ranks 
the  criminals  themselves,  he  has  unlimited  numbers  of  
human beings to employ on whatever project he may see 
fit.  In  that  the  insane  will  execute  destructive  projects  
without  question,  if  given  the  proper  amount  of 
punishment  and  implantation,  the  degradation  of  the 
country's  youth,  the  defamation  of  its  leaders,  the  
suborning  of  its  courts  becomes  childishly  easy."  

(7)http://www.hiddenmysteries.org/themagazine/vol14/sci
entology/brain-wash-5.shtml :  "Authors  of  literature  
which seek to demonstrate the picture of a society under 
complete  mental  control  and  duress  should  be  helped 
toward infamy or suicide to discredit their works. (...) An 
extension of  the Communist  social  order is  everywhere  
victorious. The spread of Communism has never been by 
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force  of  battle,  but  by  conquest  of  the  mind.  In  
Psychopolitics  we have refined this  conquest  to its  last  
degree. (...) The end thoroughly justifies the means. The  
degradation  of  populaces  is  less  inhuman  than  their  
destruction by atomic fission, for to an animal who lives  
only once, and life is sweeter than death."

Serskamp, 29 juli 2009
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Het plaatsgebrek en de duivel
iets kan bestaan als het niet een ei
gen  plaats  heeft.  Neem  nu  een 

zweefvlieg:  zij  heeft  een eigen stekje  in 
de lucht, een stekje dat van haar is, en zij 
hangt daar ook de godsganse dag te zwe
ven om het  voor indringers  te  bewaken. 
Slechts met  korte  flitsen verlaat  zij  haar 
stek om er onmiddellijk weer terug te ke
ren.  Belandt  deze  vlieg  op  een  bepaald 
ogenblik geheel onverwacht in de snavel 
van  een  zwaluw,  dan  komt  haar  stekje 
vrij. Maar niet voor lang: binnen de kort
ste keren wordt die plaats ingenomen door 
een kersverse zweefvlieg. 

N

et aantal plaatsen is beperkt, niet de 
zweefvliegen:  die  zijn  er  in  over

vloed  en  zij  zitten  alleen  maar  aan  te 
schuiven, in de hoop dat ze ooit eens aan 
de beurt  kunnen komen.  En zo gaat  het 
met  alle  levende wezens en kortom met 
alles wat het bestaan naar binnen wil. Op 
het eerste gezicht immers, zou men den
ken dat een uiterst vernuftige constructie 
zoals  een  zweefvlieg,  ontelbare  keren 
waardevoller  is  dan  het  plekje  waar  zij 
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hoort  te  zweven: dat plekje lijkt  immers 
helemaal niets meer te zijn dan een lege 
ruimte, waardeloos op zich, en wachtend 
naar  het  ene  of  andere  dier  of  ding  om 
daarmee  enigszins  opgevuld  te  worden. 
Maar niets is minder waar: als puntje bij 
paaltje komt, blijken zweefvliegen aan de 
lopende  band  geproduceerd  te  kunnen 
worden:  zweefvliegen,  bomen,  mieren, 
maar ook katten, honden en zelfs mensen. 
Plaats of ruimte daarentegen kan niet wor
den  uitgebreid:  een  kubieke  meter  kan 
zich  niet  vermenigvuldigen,  een  ruimte 
kan zich niet in twee delen opsplitsen die 
dan elk weer zouden groeien zodat ze sa
men dubbel zoveel plaats zouden beteke
nen als hun 'voorouder'. En gesteld dat zij 
dat tòch konden doen, dan namen zij al
leen maar dubbel zoveel plaats ín.

venmin trouwens kan er  al  was het 
slechts  één  enkele  minuut  worden 

toegevoegd aan de bestaande tijd, en met 
de tijd is het trouwens nog veel erger ge
steld dan met de ruimte, want zeer in te
genstelling  tot  de  ruimte,  waarvan  wij 
aannemen dat ze blijft wat ze is, kunnen 
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wij niet verhinderen dat de tijd op de koop 
toe ook nog eens vergààt. 

lles heeft zijn plekje: het klinkt zoals 
"op  elk  potje  past  een  dekseltje", 

maar het is feitelijk een grove leugen. In
dien wij de waarheid geen geweld wens
ten aan te doen, dan zouden wij moeten 
zeggen: alles wat een plekje heeft, bestaat. 
En dat is precies het omgekeerde van wat 
wij geloofden het geval te zijn, namelijk 
dat alles wat bestaat, een plekje heeft. An
dermaal: om te kunnen bestaan, moet men 
eerst een plekje hebben, want niemand of 
niets kan bestaan geheel buiten de ruimte 
om en wars van alle plaatsen. (*)

A

at  ondervinden  vandaag  zelfs  de 
mensen,  ingevolge  een  overbevol

king die binnenkort - als wij de statistici 
en de demografen mogen geloven -  alle 
perken te buiten dreigt te zullen gaan. Nu 
reeds krijgen mensen te horen dat er geen 
plaats voor hen is, zodat ze hun land moe
ten ontvluchten.  Maar dan komen ze te
recht in een ander land, waar ze om asiel 
verzoeken en, u raadt het al, daar krijgen 

D
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ze precies  hetzelfde  te  horen:  "Het  spijt 
ons,  meneer,  mevrouw,  maar  er  is  geen 
plaats meer voor u". En die mensen zon
der plaats worden vervolgens als het ware 
samengeperst, zoals men dat ook met het 
huisvuil doet, dat immers na de samenper
sing veel minder plaats inneemt dan voor
dien, zodat het alsnog op de kar kan gela
den worden. En dit in afwachting van een 
definitieve 'verdwijning' van die asielzoe
kers,  wat  deze ook moge inhouden:  een 
terugkeer  naar  het  land  van  herkomst, 
waar hen de vervolging wacht en een ge
wisse dood; verstoppertje spelen in de on
derwereld  waar  zij,  hoewel  nog  steeds 
plaats innemend, alvast onzichtbaar wor
den voor  al  wie  wél  een stekje  hebben; 
aan de bedelstaf in de straten van de stad, 
op  drukke  kruispunten  en  verkeersaders 
met een plastic bekertje of een rammelen
de, ratelende tinnen kroes, want ook dat is 
een  vorm  van  onzichtbaarheid  en  van 
geen plaats innemen...

elfs voor de doden is er geen plaats 
meer, de huur op de kerkhoven wordt 

elk jaar weer duurder en van steeds meer 
mensen wordt na hun heengaan het stoffe
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lijke  overschot  verbrand  tot  as,  die  im
mers  nog weinig  plaats  inneemt,  ook  al 
omdat as verstrooid wordt en dus zowat 
overàl terecht kan komen, ook en vooral 
op  plaatsen  die  daar  eigenlijk  niet  voor 
bedoeld zijn. Maar dat is uiteindelijk het 
geval met alle 'afval'. En zolang het afval 
tijdig gerecycleerd kan worden - àls het al 
recycleerbaar  is  -  blijven  de  problemen 
wel binnen de perken. We weten onder
hand wel dat plastic afval via het vuilnis
belt, de zee en de vissen, tot in al onze li
chaamscellen verstrooid zit, waar het dan 
zonder pardon met een of andere kanker 
op zijn beurt ons uit de weg ruimt.

ingen en dieren, planten, zelfs men
sen  zijn  er  in  overvloed,  maar  het 

aantal plaatsen is beperkt, en zo komt het 
dat de lege ruimten veel kostbaarder zijn 
geworden dan alles wat hen opvullen kan. 
Een wel heel bijzonder gevolg hiervan is 
dan dat bezittingen, die immers ook plaats 
innemen,  steeds  meer  geld  gaan  kosten. 
Enerzijds  lijkt  het  er  dan  op  zij  méér 
waard worden omdat zij net zoals levende 
wezens, die men immers dagelijks moet te 
vreten  geven,  pakken  geld  gaan  kosten 
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om ze in zijn bezit te houden. Anderzijds 
blijken zij steeds vaker slechte investerin
gen te zijn, precies omdat zij hun bezitters 
op den duur verarmen in plaats van hen te 
verrijken,  wat  aanvankelijk  toch  de  be
doeling was van het kapitaal.  Inderdaad, 
het  plaatsgebrek maakt  dat  op  den  duur 
het kapitalisme, dat teert op de meerwaar
de  van  het  bezit,  binnenstebuiten  wordt 
gedraaid:  bezit  levert  immers geen rente 
meer  op,  zodat  de  rijken  spontaan  gaan 
verarmen, en dit in tegenstelling tot de ar
men, die daardoor spontaan worden ver
rijkt. Of lopen wij hier van stapel? 

en andere zaak die voortvloeit uit die 
'omkeringen'  is  de  volgende,  en  nu 

moeten we ons andermaal wenden tot de 
kunst - de hedendaagse en de andere, het 
doet  er  niet  zo  heel  veel  toe.  Ruimte 
wordt  steeds  duurder  omdat  er  steeds 
meer plaatsgebrek is voor mens en dier en 
ding, zo hebben we gezegd. Vooral in ste
den  ziet  men  huurprijzen  de  hoogte  in 
gaan, in de centra kost een pand van am
per enkele vierkante meter, fortuinen. En 
dan  ziet  men  daar  ineens...  die  musea, 
waar  ruimte  in  overvloed  is,  hoge  pla
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fonds en licht en parken vol bomen in de 
weidse omgeving. Daar lijkt er ineens een 
overschot  aan  plaats  te  zijn  -  een  over
schot aan plaats om bijvoorbeeld een doek 
met  zonnebloemen  van  Vincent  Van 
Gogh  tentoon  te  stellen,  een  doek  ter 
waarde van een paar miljard. Het lijkt wel 
alsof het doek vanuit zichzelf ruimte uit
straalt om zich heen. En dat lijken niet al
leen kunstvoorwerpen te doen, maar ook 
mensen met veel  geld:  als  men hen van 
bovenuit zou in de gaten houden, dan zou 
men zien hoe slechts heel zelden de ruim
te die hen spontaan lijkt te omgeven, zeer 
tijdelijk inkrimpt. 

eld  schept  ruimte,  en  op  dezelfde 
manier  schept  geld  ook tijd,  en  zo 

komt het dat de zogenaamde rijken onder 
ons geen gebrek hebben aan tijd en ruim
te,  waar  alle  anderen  nood  aan  hebben. 
Geld, aanvankelijk een materieel goed en 
symbool ook van al wat van stof was, lijkt 
een specie te zijn geworden die nu geheel 
aan de tijd en alvast  aan de ruimte ont
snapt, en wel in die zin dat geld niet lan
ger  ruimte  inneemt  maar  daarentegen 
voortbrengt.  En hier lijkt het er zelfs op 
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dat de natuurwetten buigen voor de dui
vel, dat de duivel zelf zich meester poogt 
te maken van de natuur, en dat hij dit doet 
via de zonde van, in dit geval, de mense
lijke hebzucht die als het ware een gat in 
die natuurwetten gaat vreten waardoor hij 
zich een weg baant naar een troon die aan 
de dood zelf lijkt te ontsnappen.

e wereld wordt geleidelijk een plaats 
met plaatsgebrek voor al wie niet in 

het bezit is van een toegangspasje, precies 
zoals  ooit  zovele  plaatsen  op  de  wereld 
ontoegankelijk werden voor wie geen tic
ket kopen kon. De wereld is stilaan volle
dig in het bezit geraakt van 't gouden kalf, 
en straks zal de waarde van een mensenle
ven uitsluitend afgemeten worden aan wat 
dat individu aan geldelijke middelen be
zit.  Wie  niets  bezitten,  zullen  ook  geen 
plaats meer krijgen en zij zullen worden 
samengeperst,  verast  en  uitgestrooid.  En 
zij die bezitten: rondom hen zal zich, ge
lijk als uit een stralend centrum, een veld 
vormen van ruimte en van tijd,  waarvan 
de grootte evenredig zal zijn aan het bezit 
dat zij  vertegenwoordigen. Alles immers 
zal gekocht worden en verkocht,  precies 
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omwille  van  dat  plaatsgebrek,  dat  er 
dankzij een  overvloed  aan leven is geko
men.  En zo wordt  ook de overvloed tot 
een tekort, en keert ook hier het goede in 
zijn tegendeel, geeft de goddelijke schep
ping uit op wat de duivel lief is, en is de 
tegendoelmatigheid  de  opperkoning  die 
als een vloek rust op alles en allen.

Noten
*) In de kluizen van een groot Antwerps museum 
rust het unieke copie van het Lam Gods van de 

hand van Coxie, de hofschilder van Filips II. Het 
ligt er, weliswaar achter professionele grendels, he
lemaal verkommerd bij, zoals de vele kunstwerken 
die onze musea rijk zijn, en waarvan er slechts een 
fractie kan worden tentoon gesteld... wegens plaats
gebrek. Het originele Lam Gods van de gebroeders 
Van Eyck uit 1432 hing tot voor enkele decennia 
nog quasi  onbeschermd in het  licht van de zon... 
door  plaatsgebrek.  Honderden,  zoniet  duizenden 
van  onze  beste  kunstwerken  op  doek,  waarvan 
prenten  zijn  afgedrukt  in  internationale  catalogi, 
hangen in de vorst in tochtige en vochtige klooster
gangen... door plaatsgebrek.  Over de grote Johann 
Sebastian Bach weten wij dat hij als kapelmeester 
elke zon- en hoogdag nieuwe muziek schreef voor 
zijn  koor  en  zijn  orkest;  die  muziek  werd 
gecopieerd met  een soort  stencilmethode,  waarbij 
het  notenschrift  in  koperbladen  werd  gegraveerd, 
en ook daar deed zich plaatsgebrek voor: elke week 
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werden de beschreven koperbladen platgeklopt en 
hergebruikt, koper was immers te duur om daarop 
Bach's muziek te bewaren... 

Serskamp, 1 augustus 2009
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