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PANIEK, ZORGCULTUUR & MARKTISME 

Over de zorgwekkende staat van de cultuur 

 

I. Een panische cultuur     

 

We leven in een panische cultuur. Dat verkondigden denkers als Baudrillard en 

Sloterdijk meer dan dertig jaar geleden
1

. De Wereld zat in volle Koude Oorlog. 

Een atoomoorlog dreigde. Milieuactivisten als Rachel Carson waarschuwden voor 

een ‘Silent Spring’. De Club van Rome voorspelde een snelle uitputting van 

minerale brandstoffen. Het dreigende catastrofebesef nam soms wat af, zwol dan 

wat weer wat aan, maar weg was het nooit. Geen van de gevreesde catastrofes werd 

echt afgewend. Er kwamen alleen wereldbedreigende problemen bij. De 

samenlevings- en integratieproblemen van de multiculturele maatschappij leken op 

een beschavingsoorlog of toch minstens een ‘War on terror’ uit te lopen, met 9/11 

als voorsmaakje. Het bancair systeem stortte in; staten gingen bankroet. Als de 

uitstoot van CO
2

 niet drastisch daalt tegen 2020 stellen klimaatvorsers 

verwoestijning in het vooruitzicht. Tegelijk voorspellen ze een zondvloed waarbij 

vergeleken de Grote Tsunami van 2004 of van Fukushima een rimpeling is.  

De inventaris van wereldbedreigende catastrofes die de mensheid de laatste 

decennia boven het hoofd hingen is lang. Wereldomspannende epidemieën, 

bedreigde biodiversiteit, terreuraanslagen, megastormen… eens om de zoveel 

weken lijkt de wereld in gevaar, en als het al niet de gehele aarde is, dan toch een 

continent, een oceaan, of toch minstens een regio of een miljoenenstad.  

Het globe-besef – het besef dat we op één en dezelfde aardbol leven – is het sterkst 

op momenten dat de aarde bedreigd is. Denkend aan de aarde, slaat de schrik ons 

om het hart. Alsof wij, aardbewoners, het slachtoffer zijn van het feit dat we op 

aarde leven. Ons wereldbeeld is dat van de orde van Pan: de gebruuskeerde, door 

ijselijke kreten verstoorde, uiteenvallende orde. Mensen en dingen zijn hun plaats 

kwijt en dolen rond, als op de vlucht.  

Ook wie zich terugtrekt in de schulp van het kleine alledaagse leven, ontkomt niet 

aan Pan. Berichten en geruchten zoemen in het rond. Is mijn spaargeld veilig? Wie 

betaalt mijn pensioen? Wat zoekt mijn dochter toch altijd op het internet?? Hoe 

blijf ik uit de greep van de Mexicaanse griep? Voldoet mijn firewall tegen 

computervirussen? Wat doet Google met mijn gegevens? In welke school kan mijn 

peuter terecht? De lijst van dagelijkse angsten is eindeloos en ieder van die 

problemen is verweven met het grotere, problematische wereldgeheel, zodat kleine 

problemen het gewicht krijgen van de hele aarde en mensen gebukt gaan onder een 

Atlascomplex.  

Het is die alomtegenwoordigheid van problemen met een panische structuur (dus: 

grote, plotse, onontkoombare problemen die fataal dreigen af te lopen indien er 

niet meteen gereageerd wordt; problemen dus, waarvan de oplossingen sterk lijken 

op panisch vluchtgedrag) die maakt dat men met enig recht mag spreken van een 

panische cultuur.  

                                                 
1
 Jean Baudrillard (1983), Les stratégies fatales. Paris: Editions Grasset & Fasquelle. Peter Sloterdijk (1984), 

Kritiek van de cynische rede. Amsterdam: De Arbeiderspers. Eerder spraken o.a. Arnold Gehlen en Paul 

Valéry over een panische cultuur. 
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Nu breekt in alle samenlevingen wel eens paniek uit. Maar een panische cultuur 

snakt naar paniek. Zij kan niet zonder. Panikeren is de grondvoorwaarde van haar 

bestaan. Het bewustzijn van haar leden wordt erdoor getekend. ‘Denken is 

panikeren’, zou haar motto kunnen zijn. De mentale structuur van panikeren - 

gekenmerkt door een rusteloze crisishonger: een grote gevoeligheid voor rampzalig 

ogende problemen, en voor externe, hevige prikkels; alleen aandacht schenken aan 

wat schreeuwerig de aandacht opeist; met niets anders bezig zijn dan met wat urgent 

is en tot onmiddellijke reactie noopt - wordt de dominante bewustzijns- en 

handelingsvorm. En wel in die mate, dat geduldig beschouwen, mijmeren, esprit de 

finesse, bedachtzame interpretatie, worden afgedaan als inefficiënt, traag en ronduit 

achterlijk. Wat niet gebeurt met het oog op het oplossen van een probleem - liefst 

tegen een deadline, een toepasselijk woord - is de moeite van het ondernemen niet 

waard, zo lijkt het. Want het is crisis. Crisis in het bedrijf, in het gezin, in de 

banlieu, in de staat, in de kerk, in de universiteit, in de economie, en dus moet er 

bewogen worden. Actie. Niet wachten tot morgen. Alles is urgent. En alom wordt 

geroepen om nog meer ‘sense of urgency’.   

Dit rusteloze paniekerige activisme, dat alles en iedereen opslokt in een turbulente 

dynamiek, is zowat de huisstijl geworden van bedrijven, en van media, en van staten, 

en meer en meer ook van verenigingen. En zelfs van huishoudens. Kortom, de 

machtige Pan, de stinkende god met de bokkenpoten en het lelijke, gedrochtelijke 

lichaam, zo afstotelijk dat ook zijn moeder bang van hem wegliep, die onwelkome 

god die in de oudheid door de Grieken zelf dood werd verklaard, waart terug rond 

en beleeft hoogtijdagen.  

 

De panische cultuur is de keerzijde van de fixatie op probleemoplossing. 

Vanuit het perspectief van een hamer ziet alles eruit als een spijker; 

vanuit het perspectief van de probleemoplosser ziet alles er uit ofwel als 

een probleem – of wel als een middel ter oplossing. Ziedaar de 

vertechniseerde wereld: een verzameling van problemen en middelen.   
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II. Probleemoplossend denken en handelen: de zorgcultuur 

 

De probleemoplossende grondhouding werd het best verwoord door de eeuwig 

optimistische Condorcet die in 1794, te midden van het tumult van de Franse 

Revolutie, in zijn Parijse schuiloord schreef dat de mens ‘oneindig verbeterbaar’ is. 

Waarom leggen we ons neer bij ziekte, ellende of zelfs de dood? Waarom houden 

we ons voor dat we stervelingen zijn? Er is niets noodzakelijk aan de dood. Vroeg 

of laat treedt zij in, dat is waar. Voorlopig nog wel. Maar dat hoeft niet zo te blijven. 

Zoals Gilbert Hottois opmerkt: “iedere dood is veroorzaakt, en iedere oorzaak is in 

principe opspoorbaar en vatbaar voor tegenwerking” is. Als doodsoorzaken 

toevallig zijn, dan is de dood dat ook. Er komt een tijd dat we zullen zeggen: 

‘vroeger waren mensen stervelingen’.  

 

De probleemoplossende basishouding mondt uit in een technische cultuur die 

bezorgdheid tracht te vermijden. Een wereld zonder zorgen is beter dan een wereld 

met zorgen, en dus komt verzorging, verpleging, hulpverlening - of welke vorm de 

omgang met een zorgwekkende menselijke situatie ook aanneemt - altijd neer op 

probleembestrijding. Een zorgvrije wereld is het einddoel. 

 

De technische, probleemoplossende houding tegenover zorgen, en tegenover 

problemen in het algemeen, noopt tot het maken van een scherp onderscheid 

tussen ‘mensen’ en ‘hun problemen’.  

De patiënt, de hulpbehoevende, de noodlijdende staat aan de ene kant, en zijn 

‘probleem’ staat aan de andere kant. Met chirurgische precisie verwijdert de 

technicus-zorgverstrekker het probleem uit het lichaam of het leven van de patiënt 

of de hulpbehoevende zodat die zijn leven probleemloos kan voortzetten. De 

technische kijk op de mens ontneemt aan de bezorgdheidsstructuur haar 

definiërende status. Mensen zijn geen zorgbehoevende wezens, ze zijn geen 

halfbakken schepsels, ze zijn geen stervelingen. Ze zijn dat althans niet per definitie.  

 

Tegenover deze vastberaden houding gericht op krachtdadige probleemoplossing, 

staat een andere, meer gelaten, zij het niet per se defaitistische houding. Wat is een 

mens zonder gebreken, zonder zorgen? Ligt niet in zijn onvolkomenheid zijn 

menselijkheid? Kent men niet de mens aan zijn gemis? In feite bestaan mensen uit 

hun gebreken. Dat te erkennen is geen lafheid of onmacht. Het is zelfkennis. En al 

moet je je niet neerleggen bij menselijke beperkingen, je moet er wel van 

vertrekken en je kunt je er nooit van ontdoen, op straffe van zelfverlies.  

Gebreken en beperkingen zijn het materiaal waaruit een mens bestaat. Zij vormen 

zijn wezen. Wie zich van zijn gebreken ontdoet, houdt weinig over. Maakte niet 

Homerus’ blindheid hem tot ziener? Heeft, op de keper beschouwd, niet iedere 

menselijke eigenschap, ook kenmerken waar we trots op zijn of die we bij anderen 

prijzen, iets van een gebrek? Gebreken zijn het erts waaruit, hakkend en 

omsmeltend, een leven wordt gevormd. Dat hakken en omsmelten is het leven zelf. 

En ook doodgaan is, in die visie, geen toevallige omstandigheid. Het is de essentie 

van het leven. Of beter gezegd, sterven is de essentie, want doodgaan doet ieder 

levend wezen. Alleen mensen zijn stervelingen. Niets drukt hun wezen beter uit dan 

het bewustzijn dat zij ten dode opgeschreven staan. Dit besef dringt door alle poriën 
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heen. Wat een mens ook onderneemt, en hoe voortreffelijk hij het er ook vanaf 

brengt, diep in zijn binnenste weet hij dat iedere handeling slechts een uitstel is van 

het onherroepelijke einde. De schaduw van de dood maakt de mens wezenlijk 

gebrekkig, en de bijzondere gebreken die hij te trotseren heeft - zijn ziekten, 

handicaps, beperkingen, al zijn zorgen, hoe groot of futiel ook - zijn daarvan in 

wezen slechts afspiegelingen. Het menselijk leven is niet verbeterbaar tot in het 

oneindige, zoals Condorcet dacht. Doen alsof de dood toevallig is, en uitroeibaar, is 

zelfbedrog. Je moet niet leven tegen de dood maar met de dood.  

Aan dit inzicht herken je de niet-technische, niet-berekenende levenshouding.  

Je treft haar aan bij antieke filosofen, joodse profeten, kerkvaders, hindoepriesters, 

boeddhistische monniken, en in tal van voorschriftelijke culturen. Plato legde deze 

basishouding vast in drie woorden, toen hij de filosofie omschreef als een ‘oefening 

in sterven’. (Wat overigens niet betekent dat het alleen filosofen aangaat. Wel 

meenden filosofen, van Plato over Marcus Aurelius tot Montaigne en Heidegger, 

dat de filosofie hiervoor de beste leerschool was). Toen de anachoreet Antonius op 

zijn sterfbed zei tegen zijn leerlingen: “Jullie moeten leven alsof je iedere dag zult 

sterven”, drukte hij ook deze gedachte uit, die in de antieke wereld al vele eeuwen 

werd voorgehouden door stoïcijnen, epicuristen en anderen.  

 

Pierre Hadot, leermeester van Michel Foucault, heeft die antieke en christelijke 

cultuur van zielversterking mooi getypeerd. Ze wordt samengevat in Plotinus’ 

aanbeveling: ‘Maak je eigen standbeeld’. In hedendaagse oren klinkt die goede raad 

als een aansporing tot ongebreidelde zelfbeschikking, bijna narcisme. Dat was niet 

wat hij bedoelde, integendeel. “In de Oudheid”, schrijft Pierre Hadot, “werd het 

beeldhouwen beschouwd als een kunst die ‘wegneemt’, in tegenstelling tot de 

schilderkunst die ‘toevoegt’: het beeld bestaat al in het onbewerkte marmer en om 

het te laten verschijnen hoeft slechts het overbodige te worden weggenomen”. Niet 

in het streven naar het onmogelijke (bevrediging van alle verlangens, uitschakelen 

van ieder lijden, opheffing van de dood) ligt de bevrijding, maar in ‘het zuiveren van 

de ziel van alle overbodige toevoegingen’ .  

Zo kan de confrontatie met gebrek, lijden, menselijke beperking en zorg voor de 

toegewijde mens fungeren als een slijpsteen waaraan hij al wat overbodig is in zijn 

leven, wegslijpt. Niet de zorg of het lijden moet uit de wereld - hoe zou dat gaan? - 

maar het overtollig gedoe dat tussen ons en ons wezen staat. Gemakkelijk is dat 

niet. Zonder oefening zal het niet gaan.  

 

Geld en zorg 

De stap van de antieke zorgcultuur naar de technische, berekenende – we zullen 

straks zeggen: marktistische – zorgcultuur is onthullend. In die laatste wordt zorg 

geherdefinieerd tot puur en alleen een op te lossen probleem, en wordt al wat de 

zorgbehoevende omringt umgedeutet  tot middel. En wel tot het middel bij uitstek, 

het middel der middelen: geld. Zorg wordt gemeten en berekend. 

 

Zodra geld de verhouding regelt tussen mensen die elkaars nood lenigen, verandert 

die verhouding van karakter. Zowel de zorgverlener als de zorgbehoevende 

veranderen. Allebei. Door het geld, het middel bij uitstek, wordt de zorgtoestand 

niet langer beleefd als de conditio humana waarin zij zich beiden bevinden. Bewust 
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of onbewust herdefiniëert het geld een algemeen menselijke bezorgdheidsstructuur 

tot een probleemsituatie waarin één van beiden zich bevindt, en liefst zo snel 

mogelijk uit moet geraken. Zodra ervoor wordt betaald, is zorg geen “slijpsteen” 

meer “waarmee ‘het zelf’ wordt geslepen”. Geen slijpsteen, geen spiegel waarin alle 

mensen zich kunnen herkennen als de zorgwezens die ze zijn.  

 

Van alle hulpmiddelen waarover mensen beschikken om hun handelingen te 

coördineren, is geld een bijzonder geval. Het is het middel dat alle andere 

middelen kan mobiliseren, eeuwig veranderlijk, eeuwig gelijk, het middel der 

middelen, vermenigvuldigbaar tot in het oneindige. Geld kan alle gedaanten 

aannemen; alles kan in geld worden omgezet. ‘Alles is voor geld te koop’, zegt de 

volksmond. En zo dat waar is, slaagt geld erin om, als een universele koppelaarster, 

alles onderling vergelijkbaar en uitwisselbaar te maken. Geld heft verschillen op. Zij 

is de radicale nivelleerder, schreef Marx , en tegelijk de bron van ongelijkheid, want 

in een geldeconomie zijn verschillen tussen mensen vaak domweg uit verschillen in 

geldbezit. Bovendien koppelt geld die kwikzilverige beweeglijkheid - haar capaciteit 

om te stromen, te rollen, te bewegen - aan precisie. Geld is nauwkeurig 

berekenbaar. Beweeglijk als zij is, is ze toch tamelijk betrouwbaar. Zij is 

vergelijkbaar, verzamel-, bewaar- en kapitaliseerbaar. En zij is overdraagbaar, 

(ver)deelbaar en koopbaar. Of men geld nu beschimpt als een noodlot, als een 

afgod, als “straathoer”, zoals Shakespeare of typeert als een fetisj, zoals Marx, 

sociologisch gesproken is geld geen interactiemiddel als een ander. Het is hét 

stuurmedium bij uitstek. Het regelt de betrekkingen tussen mensen tot op de 

centiem. Geen ruimte voor geschipper. Je betaalt, of je betaalt niet. Daarom 

noemde Max Weber geld “het meest abstracte en onpersoonlijke element in het 

menselijk bestaan” . Abstract maar duidelijk. Geld is ondubbelzinniger dan taal. 

Maar ook verhullender. Want wat niet kwantificeerbaar is, wordt aan het zicht 

onttrokken. Het ambivalente, meerduidige, ongrijpbare, efemere, je zou bijna 

zeggen: het leven zelf, en in ieder geval al wat ‘kwaliteit’ is en gebruikswaarde heeft, 

om van zin maar te zwijgen, wordt door geld weggereduceerd. Veranderd in 

‘ruilwaarde uitgedrukt in een prijs’. “Geld”, schreef Georg Simmel, “haalt de kern 

uit de dingen”. Geld verandert al wat het aanraakt in een middel.  

 

Het paradoxaal karakter van geld 

Aan de ene kant duwt geld mensen de richting uit van een berekende, rationele 

levenswandel. Geld, door Weber omschreven als het “volmaakt doelrationele 

middel” ,  zet onvermijdelijk aan tot tellen, tot lenen, tot sparen, tot plannen. Hoe 

ver die “doorrationalisering van het dagelijks leven” kan gaan, valt niet a priori te 

zeggen. Kunnen mensen ertoe kunnen worden gebracht om heel hun hele leven te 

monetariseren? Moeilijk te zeggen. 

Kan de vicieuze kring van geld dat geld genereert, en daarvoor mensen inschakelt, 

die dan als een soort van ondergeschikte middelen fungeren tot meerdere eer en 

glorie van het Oppermiddel Geld - kan die cirkel zich sluiten? Marx noemde deze 

ontwikkeling kort en bondig ‘de algemene formule van het kapitaal’. Georg Simmel 

stelde dat “de middelen worden gekoloniseerd door de doeleinden” .  

Dat is de ene, eenzijdig doelrationele, richting die geld mensen uitstuurt.  
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Naast de rationele zijde van geld die men terugvindt in grootboeken, eindbalansen, 

rekeningen en begrotingsstatistieken is er ook een volstrekt irrationele kant aan 

geld, er gaat een fonkelende, magische betovering van uit. Iets surreëels. Iets dat 

gemaakt is uit de stof waaruit ook dromen zijn gemaakt. En casino’s. Of 

schatteneilanden. We zien het in de kleinburgerlijke fantasieën van lottospelers, in 

de fascinatie van gokkers, in de nachtmerries van vrekken, in de dagdromen van 

schatgravers, in de Ali Baba-achtige visioenen van rovers, in de fabelachtige beelden 

van Duizend-en-één-nacht. Het is het geld dat wonderen doet (althans voor wie het 

op zijn weg vindt). Tot dit geld kan men zich bekeren. Men kan het aanbidden en 

erdoor getroffen worden als de bliksem, zoals lottowinnaars. Het is het geld dat de 

wereld in één klap kan veranderen, als door demiurgische tussenkomst. Dit door 

goede of kwade geesten gedreven geld kan mensen in een toestand van extase 

brengen, een staat van vervoering en waanzin.  

 

Deze irrationele, demonische of religieuze, kant van geld werd door de (klassieke) 

sociologen en cultuurcritici niet over het hoofd gezien. Simmel noemde geld “de 

God van onze tijd”. Waarmee hij bedoelde dat van ‘Het Geld’ een zo omnipotente 

en alomtegenwoordig kracht uitgaat, dat heel wat individuen er hun heil aan 

toevertrouwen. In de verwarring en versplintering van het moderne leven is er 

blijkbaar maar één geloofwaardige principe dat nog boven alle gewoel staat: het geld 

dat alles verbindt en verenigt . Ook voor Marx is geld een godheid van deze tijd. 

Waarde, schreef hij, is als God de Vader die in zichzelf op mysterieuze wijze God 

de Zoon, meerwaarde, deed ontstaan. Kapitaal is de scheppende kracht bij uitstek: 

geld dat geld voortbrengt. Zoals god in al zijn schepselen voelbaar is, zit geld in alle 

waren. De wereld van de zichtbare dingen en de waren steekt maar bleekjes af 

tegen de onzichtbare wereld van het geld, dat mensen betovert en hen meezuigt in 

een immer versnellende werveling van eeuwige groei . 

Over het demonische karakter van geld zou nog veel te zeggen zijn. Maar genoeg 

erover.  

 

De twee gezichten van de gemonetariseerde zorgverhouding 

Wat betekent dit nu voor de zorgrelatie? Geld maakt van een mens tot 

producent/verkoper of een consument/koper, met uitsluiting van andere menselijke 

houdingen. Dat lijkt triviaal, maar heeft grote gevolgen voor de zorgbeleving, ja zelfs 

voor de opvatting van wat een mens is. 

 

Zodra zorg koopwaar wordt, veranderen zorgverstrekking én verzorger in louter 

middelen of instrumenten. Zoals alles wat in geld wordt uitgedrukt, kunnen die 

middelen (verzorging en verzorgers) heel precies worden begroot en getarifeerd. En 

zo is het mogelijk dat een zorgbehoevende voor een dure of een goedkope 

behandeling kiest, zoals hij ook een duur of een goedkoop bankstel kan 

aanschaffen. Zorg wordt niet verricht met het oog op de zorgwekkende toestand 

waarin de zorgbehoevende zich bevindt, maar wordt afgemeten aan de afgesproken, 

getarifeerde, dienstverlening. Tussen zorgverlener en zorgbehoevende staat een 

muur van ‘tit-for-tat’ afspraken. Medelijden staat niet op het menu. Een gedeeld 

beleven van de menselijke zorgconditie ook niet, laat staan mensen die, oog in oog 
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met het lijden van een wezen dat, zoals wij allemaal, zich in een zorgwekkende 

toestand bevindt, door die confrontatie worden gelouterd.  

 

In de sinds een ruim decennium aan de gang zijnde pogingen om het ‘integrale 

kostprijs-denken’ (full costing) ingang te doen vinden in de zorgsector, wordt dit 

mooi geïllustreerd. Het full costing regime verbiedt het om over zorgverlening 

anders dan in monetaire termen te denken. Sociaal werkers, verplegers, artsen, 

therapeuten moeten zich, bij alles wat ze doen, bewust zijn van de prijs. Ze maken 

een praatje met een blik op de klok. Aan het eind van de dag stellen ze 

gedetailleerde facturen op. Full costing, zeggen economisten, leidt tot een efficiënte 

inzet van middelen. Dat zou best kunnen. Het leidt ook, en in de eerste plaats, tot 

het maskeren van de menselijke zorgconditie. Het maakt het onmogelijk om iets 

niet als een middel op te vatten. Wie lijden, gebreken, zorgen van mensen bekijkt 

vanuit het standpunt van wat het kost om dat lijden, dat gebrek, die zorgen uit de 

wereld te helpen, wordt ertoe gedwongen om een onderscheid te maken tussen 

betaalbare en onbetaalbare zorg, tussen effectieve en niet effectieve zorg, tussen 

efficiënte en niet efficiënte zorg, en zich te beperken tot de eerste, dus de 

betaalbare, effectieve, efficiënte zorg, en de andere zorgbijstand te verwerpen als 

dwaas, terwijl die laatste (de onbetaalbare, de ineffectieve, de inefficiënte 

zorgverlening) ons nu juist met de neus drukt op de wezenlijke, en nooit geheel te 

helen, zorgconditie van de mens. Ecce homo.  

Zorgverleners worden dus geacht om zorgen toe te dienen, maar onder de 

voorwaarde dat ze vergeten dat ze dezelfde conditio humana delen met de patiënt, 

met de gebrekkige, met de zorgbehoevende. Ze worden geacht om zichzelf te 

definiëren als ingehuurde instrumenten. Ze worden geacht om geen deelgenoten te 

zijn van de zorgen van de mensen die ze helpen, en kunnen maar best hun 

medemenselijkheid onderdrukken om des te professioneler hulp te kunnen 

bieden. Om des te beter problemen op te lossen. Om des te beter te kunnen 

vergeten in welke zorgwekkende staat mensen, alle mensen groot en klein, zich 

bevinden. 

Paradoxaal als ze is, drijft monetarisering niet enkel de ‘rationele’ technische 

zorgcultuur ten top, maar ook de ‘irrationele’ consumptieve zorgcultuur. De 

consument gelooft: als een beetje geld een beetje soelaas brengt, dan brengt veel 

geld véél soelaas, en héél veel geld héél veel soelaas. Principiële grenzen aan wat de 

zorgverlening vermag, schijnen er niet te zijn. Want altijd, zo weet de consument-

zorgbehoevende, zijn er wel nieuwe (dure) nieuwe middelen in de maak. Of de 

consument nu geld heeft of niet, doet er niet toe. Hij vermoedt, nee: hij weet, dat 

àls hij over geld zou beschikken, het met hem allemaal wel goed zou komen.  

De betoverende uitwerking van geld, blijkt het best uit de visie van de consument 

op zijn lichaam. Het is dat van het lichaam als biotisch materiaal, een blok levende 

plasticine waaruit eender welke droomvorm kan worden gekneed. Je koopt jezelf 

nieuwe organen, nieuw bloed, stamcellen, een nieuwe huid, nieuwe borsten, nieuwe 

ooglenzen, een nieuwe neus en als er iets niet naar wens is, laat je het vervangen. 

Het lichaam is dus niet zomaar maakbaar door training, voeding en medicatie. Het 

lichaam consumeert dus niet alleen; het is zelf consumeerbaar. Minstens 

gedeeltelijk. Het is verwisselbaar voor andere lichaamsdelen of hulpstukken, alsof 

het lichaam uit modules bestaat. Derhalve heeft de consument tot zichzelf en tot 
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zijn lichaam een zelfde verhouding als tot alle andere zaken in zijn leven: hij koopt 

het.  

Zoals de zorgverstrekker geacht wordt om zijn medemenselijkheid tussen haakjes te 

plaatsen zodat hij zich beter van zijn instrumentele taak kan kwijten, zo zal de 

consument, daartoe verlokt door geld, zijn ‘zelfmenselijkheid’  tussen haakjes 

plaatsen. Het is een vreemd woord, ik weet het, maar het slaat de nagel op de kop. 

Want de consument is zijn lichaam niet, hij heeft zijn lichaam. Hij is zijn leven niet. 

Hij is er de bezitter van. Hij is dus zichzelf niet, maar hij kan beslissen om zichzelf 

een kwaal- en zorgenvrij leven te kopen. Hij kan een ander mens worden. Niet 

door zich, oog in oog met zijn beperkingen en zorgen, in morele of spirituele zin 

om te vormen, maar door zijn oude leven en zijn stramme lichaam de rug toe te 

keren, letterlijk bijna, en met aangekocht ‘nieuw materiaal’ opnieuw te beginnen. 

Dat droomt de consument. Vervuld van dergelijke dromen kijkt hij tegen zijn 

kwalen en zijn zorgen aan. Het zijn zijn kwalen en zorgen niet, zo lijkt het wel. Hij 

zit er immers maar toevallig mee opgescheept.  

In feite is het werkwoord ‘zijn’ niet op de consument van toepassing. Hij is niet. De 

zijnsmodus van de consument is die van het kiezen. Wanneer reclame in grote 

letters uitschreeuwt: ‘wees jezelf’, wordt precies het tegenovergestelde bedoeld van 

wat de slogan letterlijk zegt. ‘Wees jezelf’ kan en mag immers niet betekenen: ‘doe 

maar rustig aan, doe maar voort zoals je bezig bent, we laten je met rust, van ons 

hoef je je niets aan te trekken’. Het betekent daarentegen: ‘je bent niemand als je 

niet kiest’ (en wel liefst wat wij u aanbieden). En zo legt de consument al wat hem 

gegeven is, al waaruit hij bestaat (of dreigt te bestaan), van zich af als was het een te 

zware rugzak, en vervolgt hij met lichte tred een ander pad. Niet het pad van het 

handelen, van het moeizame werken en streven maar het pad van de plotsklapse 

verlossing. Het pad van de wonderlijke hergeboorte: het stralende nieuwe leven dat 

de consumer culture hem voortdurend voor ogen houdt.  

 

De combinatie van een instrumentalistische houding van de zorgverstrekker en het 

consumentistische zelfbedrog van de ‘zorgbehoevende’ is ondenkbaar zonder het 

medium dat hen verbindt: geld. Het is het geld dat hun betrekkingen regelt en – 

onontkoombaar - de één tot klant en de ander tot verkoper maakt.  

 

Is de zorgbehoevende een klant? Dan zal hij zich als een klant gedragen. En wel zo, 

dat het lijkt alsof zijn eigen leven hem niet echt aangaat. De consument pur sang 

kent de notie van ‘(zelf)zorg’ niet. In de plaats van aandachtig naar zijn lichamelijke 

en geestelijke behoeften te luisteren, en voor zichzelf te zorgen als was hij zijn eigen 

behoeder, laat de consument zich meeslepen door ‘aanbiedingen’ en voorstellingen 

van fantasmagorische aard die een nieuw en beter leven beloven, maar die op geen 

enkele manier verband houden met het besef van menselijke beperkingen, 

tekortkomingen, gebreken, in één woord met het besef dat men ‘bestaat uit 

vergankelijkheid’. 

 

Is de zorgverlener een dienstverlener? Dan zal hij de dienst verlenen. En wel heel 

nauwkeurig omschreven. Wie meer wilt, moet meer betalen. Dat lijkt inderdaad op 

zorgverlening. En het staat buiten kijf dat op die wijze talloze ‘problemen’ worden 

opgelost. Maar in feite kent ook de geïnstrumentaliseerde zorgverlener de notie 
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‘zorg’ niet. Zorgen zijn hem vreemd, of beter: ze moeten vreemd worden gemaakt, 

verwijderd, ‘opgelost’, onschadelijk gemaakt. Zeker moeten ze niet gekoesterd als 

dat deel van ‘de mens’ dat hem ten gronde tekent. Die ronduit vijandige houding 

tegenover wat mensen in hun eenzaamste ogenblikken het meest kenmerkt - hun 

zorgen, hun angsten - werpt een ondoordringbare muur van onbegrip op tussen de 

zorgverlener en de zorgbehoevende waaraan hij diensten verleent.  

 

Uiteindelijk komt de monetarisering van zorg neer op een verdwijnoperatie van het 

door zorgen gedragen en zorgdragende wezen mens. 

 

 

III. Marktisme 

 

Drie jaar geleden sprak Bram De Swaan van marktisme. Een woordspeling.  

Het marxisme begon met een goedbedoelde idee van emancipatie maar vervolgens 

groeide het uit tot een waan die mensen tot wanhoop bracht en op grote schaal 

mensenlevens vernietigde. Met het marktisme was het ook zo. Ook hier vind je aan 

de basis een zinvolle idee. Mensen streven op een rationele manier hun 

eigenbelang na – althans af en toe, min of meer. Dat is geen dwaze aanname. En 

dikwijls ontpoppen ze zich tot ruilende wezens op zoek naar voordelen tegen zo 

weinig mogelijk kosten. Ook dat is geen idiote bewering. Maar vervolgens werd 

deze grondidee als dé norm vooropgesteld. De norm voor alles en nog wat. Alsof 

alle levenssferen onder het protectoraat moeten komen van het Grote Imperium 

Economie.  

 

Dat deze schrale visie op mens- en maatschappij de naam draagt van ‘markt’ is op 

zichzelf al betekenisvol.  

 

Is het niet ironisch dat ‘markt’, de naam van de plek waar van oudsher de 

veelkleurigheid van het menselijk leven in de steden het openlijkst werd getoond; 

de naam van de plek waar jong en oud samenkwamen om zich aan mekaar te 

vertonen, laatste nieuwsjes uit te wisselen, lief en leed te delen; de plek om te 

keuvelen en te roddelen, om officiële berichten te aanhoren, zelf de stem te 

verheffen, en soms ook recht te zien geschieden, de plek waar handelaars, strijdend 

om de aandacht met kunstenmakers, spelers, muzikanten en jongleurs, hun waar 

uitspreidden en aanprezen; is het niet ironisch dat die bij uitstek sociale en 

openbare plek, waar niet zelden een feest- en kermisgevoel heerste, en wanneer 

iemand aanstalten maakte om een koop te sluiten werd zijn beslissing door de 

omstaanders vaak luidkeels aangemoedigd of afgekeurd al naargelang de luim van 

het moment, zodat kopen en verkopen ook altijd een soort van sociaal evenement 

was; is het niet ironisch, zei ik, dat die plek, die ook vaak het centrum vormde van 

de politieke gemeenschap en van de cultusgemeenschap - denk maar aan de 

Griekse agora en de romeinse fora -; dat de naam van die plek, die historisch dus 

de bakermat is van wat we de ‘openbaarheid’ noemen, nu precies het 

tegenovergestelde is gaan betekenen, namelijk de plek waar individuen rationeel 

hun privébelang nastreven, zonder zich al te veel te bekommeren om de sociale 

verbanden waarin ze leven. 
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Deze Umdeuting en verschraling van het woord ‘markt’ is zelf een mooi voorbeeld 

van ‘marktisme’. Het marktisme keert namelijk de betekenis van waarden en 

woorden om. Het introduceert een vorm van Orwelliaanse Newspeak, bedoeld om 

nieuwe uitdrukkingsmiddelen aan de hand te doen die een rekenende en 

berekenende houding in de hand werken, en die moet dienen om andere 

denkwijzen onmogelijk te maken:  

 

Kwaliteit wordt kwantiteit, dat spreekt; waarde wordt prijs; geloofwaardigheid wordt 

score (of ook: rating); burger wordt klant; vertrouwen wordt 

consumentenvertrouwen; betekenis wordt functie; zin wordt nut; oordeel wordt 

benchmark (of ook: poll); 

 

Voor iedere overgeleverde deugd of ieder ideaal is er wel een ‘marktistisch’ 

alternatief - en als je het marktisme mag geloven: het enige alternatief.  

 

Mogelijkheid wordt opportuniteit; handelen wordt strategie; waarheid wordt 

effectiviteit (of ook: impact); politiek wordt bestuur; vrijheid wordt 

consumentenkeuze.  

 

En dat gaat zo maar door. De omvorming is totaal. Het marktisme kaapt de 

overgeleverde humanistische cultuur, reduceert de samenleving tot een 

functionerend bestel, en duwt de mogelijkheid van een andere wereld naar de 

vergeethoek. En dat gebeurt sluipend, bijna ongemerkt. Vandaag is het zover 

gekomen dat je, zonder op hoongelach te worden onthaald, burgers, zieken, 

reizigers, studenten, kiezers, asielzoekers, concertbezoekers en wie nog allemaal 

kunt betitelen als klant. Zonder onderscheid. Klant of producent. Dieper reikt het 

mensbeeld van het marktisme niet. 

Ach, we zijn er al aan gewend. Maar toch nog niet helemaal, zoals je ook nooit went 

aan geurhinder. Het lijkt inderdaad wel of het marktisme als een damp hangt over 

Europa en over de wereld, een penetrante, zure lucht die het vrije ademen 

bemoeilijkt en in je kleren kruipt. Het is de lucht die je vandaag zo’n beetje overal 

opsnuift, in parlementen niet minder dan in bedrijven, banken, openbare 

instellingen, scholen, universiteiten, mediabedrijven, ziekenhuizen, uitgeverijen of 

culturele instellingen. Als damp van deze tijd is het marktisme nauwelijks grijpbaar, 

maar daardoor dringt het juist gemakkelijker in alles door. En juist omdat het zich 

voortdurend bedient van de taal van de middelen – de taal van het geld – maskeert 

het de gapende afwezigheid van echte streefdoelen, waarden, zin – kortom het 

ontbreken van cultuur. 

 


