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Schuldgevoel, Over de behoefte aan dingen die we niet no-
dig hebben van Coen Simon heb ik uit. 1 Ik twijfel aan de 
hoofd- en ondertitel. Mijn keuze zou zijn: Het menselijk te-
kort met spel te lijf. Dat wil ik graag toelichten. Maar daar-
voor is nodig, dat ik de inhoud van Simons boek eerst kort 
weergeef. Ik ga van start. 
 
 
DE VISIE VAN DE AUTEUR IN HET KORT 
 
Alles komt naar ons toe, zomaar uit het niets. Om met Heidegger te spreken: de wer-
kelijkheid is ‘grondeloos’, een ‘niets’. De mens heeft níet voor de grond onder zijn 
voeten gezorgd, is níet de schepper van zichzelf. Hij kent níet het beginpunt van alles 
wat hij doet. Dit is het menselijk tekort. Alles wat de mens doet om dit te minimalise-
ren is cultuur, een ‘prothese’ op het tekort. 
 
Omdat alles ons zomaar toekomt is er een oorspronkelijk schuldig-zijn – met dank aan 
wederom Heidegger – bron van ons schuldgevoel. We nemen dingen in bezit. We 
kúnnen niet anders: de wereld is chaotisch en onherbergzaam. Door dingen in bezit te 
nemen scheppen we ons een ‘thuis’, een plek waar we ons veilig kunnen voelen. We 
kúnnen niet zonder ‘thuis’: de behoefte daaraan is reëel. Bezit is dus essentieel voor 
het verkleinen van het menselijk tekort. Daarom ‘vergeten’ we bij transacties dat we 
bezit verdelen dat ons niet helemaal toekomt. Maar er blijft altijd een zweem van 
schuld omheen hangen. 
 
We nemen dus dingen in bezit om ons een ‘thuis’ te verschaffen. Die huishouding of 
oikos moeten we beheren. Economie is van oorsprong ‘beheer van het huis’. Huis en 
economie mogen we ruim nemen, inclusief lust- en staatshuishouding.  
Spél is de ideale vorm van economie, meent Simon. Bij het spel horen regels. Die 
bedenkt de mens zelf, vaak à l’improviste. Het spel krijgt kwaliteit door de regels 
ernstig te nemen. In het beheer van de oikoi die tezamen de oikos van de samenleving 
vormen, vinden we dit allemaal terug. Spel of verbeelding helpt de mens de chao-
tische wereld als een eenheid of als een goed geoliede huishouding, en dús als zinvol, 
te beleven.  
 
Bij het menselijk tekort hoort verlangen: de mens verlangt al voor hij weet wát hij 
verlangt. Door dit oerverlangen overtreft de begeerte altijd al de behoefte. De mens 
verlangt ook naar wat hij níet nodig heeft. Dat is de zondeval. Zondeval niet als een 
eenmalige gebeurtenis in het verre verleden, maar als een essentieel bestanddeel van 
de menselijke conditie. 
 
Daarom kan het beheer van de oikos ook zo gemakkelijk perverteren tot een economie 
die alleen nog maar oog heeft voor winstmaximalisatie. Zo’n economie verliest de 
werkelijkheid, die ook altijd onzeker is, uit het oog. 



Geld speelt daarbij een merkwaardige rol: het wordt gemakkelijk abstract en lijkt dan 
onverschillig tegenover de concrete wereld met z’n noden te staan, maar het ziet die 
wereld eerder als mogelijkheid dan als werkelijkheid en roept dientengevolge verlan-
gens op die boven de primaire behoeften uitstijgen.  
De onweerstaanbaarheid van veel koopwaar ligt in de belofte van een nieuwe 
werkelijkheid. Reclamemakers weten dat als geen ander. 
 
 
CITATEN 
 
Coen Simon schrijft een toegankelijk boek. Na hoofdstuk 1 weet je al waar hij staat: 
de overige hoofdstukken zijn voetnoten. Daarom is zijn verhaal geen strak opge-
bouwd betoog dat langzaam maar zeker toewerkt naar een conclusie. Maar dat hóeft 
ook niet. Hij vertelt over persoonlijke ervaringen en koppelt die aan wat hij aan filo-
sofie kwijt wil. Daarmee wordt filosofie levensecht. Heel wat zinsneden beleef ik als 
doordenkertjes, zoals: 
 

Een sterk ontwikkelde cultuur heeft zo’n ingenieus systeem op poten gezet om 
het irrationele de baas te blijven, dat ze dit systeem gemakkelijk met de wer-
kelijkheid zelf identificeert. (pagina 40) 
 
En omdat ‘mogelijkheden hebben’ in onze tijd uitsluitend positieve connota-
ties heeft, zijn we veelal blind voor de perverterende uitwerking die dit moge-
lijke heeft op het al werkelijke. (pagina 53/54)  Moet het laatste stukje niet zijn ‘op al het wer-
kelijke’? 
 
Het is niet de vervulling, maar het verlangen zelf dat zin geeft aan het leven. 
Schijn is onze ware aard. (pagina 59) 
 
Onze persoonlijke identiteit wordt bepaald door algemene trends en is niet te 
reduceren tot een kern, die ‘echt’ en onveranderlijk is. Het fenomeen van de 
mode toont dat schijn onze ware aard is. (pagina 64) 
 
Dat is het grote probleem dat dit werk van Magritte (‘Ceci n’est pas une pipe’ 
– red.) volgens Foucault toont. Er bestaat een onoverbrugbare ruimte tussen de 
woorden en de dingen. Om ze toch dichter bij elkaar te laten komen zijn we 
gedwongen ‘dezelfde’ dingen steeds anders te zeggen. (pagina 76) 
 
Het spel van de verbeelding gaat aan iedere verstandelijke ingreep vooraf. 
Eerst moet er iets zijn voordat het kan meetellen. (pagina 83) 
 
Naar haar aard is economie meer tot binding in staat dan geloof. (pagina 86) 

 
 
 
LIEVER ANDERE ACCENTEN 
 
In de grond ben ik het met de strekking van het boek eens. Maar hier en daar zou ik 
andere accenten willen plaatsen. Neem het begrip schuld: Coen Simon wijdt er de titel 
van het boek aan. Die schuld is niet onbelangrijk, maar écht basaal is mijns inziens 
het menselijk tekort.  



Dat we als mens gedwongen zijn te nemen, bezitten en verhandelen wat ons niet 
helemaal toekomt, roept schuld op. Schuld is het gevoel dat we hebben bij veel 
handelingen die we verrichten, waaronder transacties. 
 
Een tweede begrip dat ik in dit verband wil noemen is spel. Coen Simon gaat daar 
uitgebreid op in en weet de ‘grondstructuur’ van spel uitstekend te beschrijven. Hij 
past het niet alleen op de economie maar op nog meer fenomenen toe, zoals de sport. 
Het adagium ‘cultuur is spel’ van Huizinga is hem uit het hart gegrepen. Van mij had 
hij de gift ook spel mogen noemen: het basale ‘samenlevingscement’ van ‘geven en 
krijgen’ is zowel bij primitieve stammen als op onze moderne verjaardagen omgeven 
met tal van rituelen. 
Zelf zie ik de verbeelding als ‘aanjager’ van cultuur. Verbeelding is meeromvattend 
dan spel. Het laatste is ‘slechts’ een bepaalde verschijningsvorm van de verbeelding. 
Onder verbeelding versta ik het geestelijke vermogen van de mens om het menselijk 
tekort – vanaf den beginne heeft hij daar minstens een vaag besef van: hij wéét dat hij 
kwetsbaar en sterfelijk is – achter ‘coulissen van fantasie’ weg te stoppen. De mens 
verlangt, verwacht, hoopt, vult in, verzint, fantaseert en projecteert dat het een aard 
heeft. Het is ook de verbéélding die religies bedacht en goden – ijzersterke ankers in 
een zee van onzekerheid –  schiep, die aan het begin van alles staan, met mensen 
interacteren  en hen soms zelfs liefhebben. Maar voor velen van ons telt die godde-
lijke garantie niet meer en is de wereld op zichzelf teruggeworpen. Sterker dan ooit 
worden we met Heideggeriaanse noties geconfronteerd. We beseffen dat we ons in 
moeten zetten voor de wereld als oikos waarin regels worden gerespecteerd en het 
spel fair wordt gespeeld. 
 
 
SLOTVRAAG 
 

Ons rest het menselijk tekort met spel, én verbeel-
ding, te lijf te gaan. Maar hoe? Hoe worden we weer 
de homo ludens ‘met het oog op een samenleving die 
gespeeld wordt als een Griekse oikos’? Daarover 
gaat Coen Simons volgende boek? 
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