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BEVLOGENHEID OF BEVLIEGING? 
 

Ondanks de werkbeurs van het Nederlandse Letterenfonds die de 
auteur voor het schrijven van Kairos, Een nieuwe bevlogenheid 
gekregen heeft, beschouw ik deze nieuwste pennenvrucht van 
Joke Hermsen als een ‘breedsprakig’ en niet zo filosofisch werk. 1 
Wél bevlogen, maar misschien teveel geschoeid op de leest van 
een bevlieging: kairos als nieuwste hype. 
Het boek is een bloemlezing van ‘weetjes’ waarvan ik er vele in 
al die jaren dat ik ‘aan filosofie doe’ keer op keer in alle (on) mo-
gelijke contexten voorbij heb zien komen. Het hoofdthema is 
Kairos, door de auteur steeds met een hoofdletter geschreven, 

want Hermsen is smoorverliefd op de jongste zoon van Zeus. Ze doet niets liever dan 
hem bij zijn haarlok grijpen. Met talloze beelden, gedachtegangen en citaten uit de 
literatuur en de filosofie hamert ze zonder ophouden op het aambeeld van deze jonge-
ling. De opbouw van het boek is daar debet aan, want het bestaat uit elf essays – mo-
gelijk had ze die al op de plank liggen – die op de een of ande-
re manier al met kairos in verband staan of naar dat thema 
toegeschreven worden. Alleen in het eerste hoofdstuk, zeg 
maar het hoofdessay, gaat Hermsen expliciet op kairos – ik 
beschouw dit woord niet als eigennaam en laat het liever met 
een kleine letter beginnen – in. De overige essays ‘hangen er 
tegenaan’. Vanuit alle mogelijke gezichtshoeken geeft Herm-
sen aan hoé belangrijk kairos is. Maar het waaróm, de argu-
mentatie daarvan, een analyse van onze door techniek en klok-
tijd gedomineerde samenleving en het wijzen van een uitweg 
uit dit dodelijke gevaar worden niet beschreven. Kortom, ik 
mis een doorwrocht, stap voor stap opgebouwd betoog. 
 
 
VERLIEFD 
 
Die verliefdheid van Joke op kairos kan ik me voorstellen: de stouterd heeft lak aan 
de klok, aan de langzaam wegtikkende tijd die je leven leeg en inhoudsloos maakt. 
Met zijn jeugdige bravoure breekt de godenzoon in de ‘gewone tijd’ in: hij vult het le-
ven met beleven, ervaren, authenticiteit, reflectie, creativiteit, inspiratie, flow en be-
vlogenheid. Dat is niet niks! Het leven als een spannende gebeurtenis, dát is zijn ge-
schenk. 
Hermsen somt op pagina 29 drie specifiek menselijke vermogens op die daarbij ho-
ren: het creatieve dat steeds iets nieuws begint, enthousiasme dat bezielt en de ethiek 
van de juiste maat in ons handelen. 
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NU 
 
Wat ons te toen staat, lijkt Hermsen te suggereren, is kairos stevig in de kuif pikken. 
Nu! Waarom? Omdat het tijdperk van de ‘homo digitalis’ in opperste nood verkeert! 
 

Wij bevinden ons aan het begin van de eenentwintigste eeuw in een tijdperk 
dat door sommigen niet slechts een overgang, maar zelfs ‘een transitie’ of 
‘transformatie’ wordt genoemd, omdat de technologische veranderingen zo 
ingrijpend zijn. We staan bovendien in meerdere opzichten op een keerpunt en 
zullen alle zeilen bij moeten zetten om de nu al bijna onomkeerbare processen 
op het gebied van het klimaat, milieu en ecologie een halt toe te roepen. Daar-
naast bevinden we ons in tijden van economische, morele en financiële crises, 
die we hoe dan ook tot nieuwe ‘momenten’ van betekenis moeten zien om te 
buigen. (pagina 25) 
….. 
We laten noodgedwongen onze levens bijna volledig door 
de kloktijd bepalen, en kennen te weinig momenten van 
rust, aandacht of alerte bezinning om die gevleugelde Kai-
ros nog eens stevig bij zijn haarlok te grijpen. En toch is 
dat precies wat ons volgens mij te doen staat. (pagina 25) 
 

Een compacte beschrijving van de ellendige toestand waarin we verkeren! De analyse 
ontbreekt. Wie zijn die ‘sommigen’? Als zij al een analyse hebben, waarom maakt 
Hermsen daar dan geen gebruik van? Maak hard waarom we onze levens teveel door 
de kloktijd laten bepalen: smartphone en faceboek zijn toch ook middelen om momen-
ten van liefde en geluk in de vorm van likes met elkaar te delen? Waarom zou dat het 
leven geen inhoud geven? Een aambeeld waar ik zelf herhaaldelijk op hamer is dit: in 
het westen hebben we nog nooit zó lang in vrede en welvaart met elkaar samenge-
leefd als nu. Mens, tel je zegeningen. Waarom noemt Hermsen de mislukte staten en 
de enorme vluchtelingenstromen die zij op gang brengen niet? De uitgeprocedeerde 
asielzoeker als homo sacer, een term ontleend aan Giorgio Agamben, is in het boek 
het enige gegeven dat aan de grootste tragedie van deze tijd refereert (pagina 164). 
 
Wel of geen analyse, we zijn in crisis, meent Hermsen: ‘…..crises, die we hoe dan 
ook tot nieuwe ‘momenten’ van betekenis moeten zien om te buigen’. Hoe? Hoe krijg 
je alle neuzen de kant op die ondubbelzinnig leidt tot het creëren van een kairotische 
redding uit de ultieme ondergang? Kún je zo’n collectief kairosmoment wel afdwin-
gen? Is kairos niet juist de ‘bliksemflits’ van Nietzsche die niet te voorzien is maar 
zich onverwacht aandient? Is het nu om het heil van het individu of omdat de ‘we-
reldgemeenschap’ op springen staat dat mensen aan het infuus van kairos moeten? 
Misschien komt die weldadige onderbreker van de kloktijd wel vanzelf als ik het vol-
gende citaat van Hermsen op pagina 225 mag geloven: 

 
Na de typering van de mens als homo sapiens en de afgelopen decennia vooral 
als homo economicus, lijkt er een ander menstype aan de horizon van de wes-
terse wereld te gloren, eentje die niet calculerend en winstmaximaliserend te 
werk gaat, maar zich realiseert dat hij alleen in samenwerking met anderen 
van deze wereld een leefbare plek kan maken. 
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Maar ik gelóóf het niet: deze uitspraak van Hermsen roept alleen maar vragen bij mij 
op. Wat precies ziet zij aan de horizon gloren wat ik niet zie? Moet de redding weder-
om vanuit het westen komen? Kun je hard maken dat dit geen wensdenken is? 
 
 
HET KAIROSBEGRIP VAN HERMSEN DOOR TAYLOR VERRIJKT  
 

Begrijp me goed: ik heb niets tegen kairos. Geen mens die intens 
en ‘vol’ wil leven kan zonder kairos. Maar kairos als welkome 
inbreuk op de kloktijd is vóór alles een genademoment. Het is 
niet af te dwingen.  
Sta me toe, dat ik nu even een uitstapje maak naar Een seculiere 
tijd van Charles Taylor. 2 Het duizend pagina’s dikke boek heeft 
alles wat ik bij Joke Hermsen mis: een zorgvuldig van kaft tot 
kaft opgebouwd betoog, een geschiedenis van de ideeën die in 
een complexe verwevenheid met allerlei andere processen geleid 
hebben tot de seculiere tijd waarin wij nu leven. De auteur analy-
seert zeer zorgvuldig en genuanceerd, bekijkt verschijnselen van 

alle kanten, laat een betooglijn soms even rusten, pakt hem later weer op en geeft mi-
nutieus aan waar hij niet zeker van is. Hij historiseert, filosofeert en analyseert méér 
dan dat hij beweert of bezweert.   
Anders dan veel ‘secularisatieschrijvers’ vóór hem betrekt er hij er nadrukkelijk het 
christendom bij. Niet alleen in de verwetenschappelijking vanaf de 17e eeuw, de Ver-
lichting en de Romantiek, maar ook in het christelijke geloof, zelfs in zijn orthodoxe 
vorm, wijst hij wortels aan die de transitie in gang hebben gezet van de ‘betoverde 
wereld’ die rond 1500 nog bestond naar de ‘onttoverde wereld’ die wij nu kennen. En 
omdat hij een erudiete kenner van het christendom is – in hem gaan de gelovige ka-
tholiek en de wetenschapper heel goed samen – weet hij het christelijk geloof op 
overtuigende wijze als medeveroorzaker van ons huidig seculier tijdsgewricht in zijn 
historische analyse mee te nemen. 
 
Tot mijn verrassing wijdt hij vanaf pagina 107 enkele bladzijden aan de beleving van 
tijd door de geschiedenis heen. Joke Hermsen besteedt in haar boek op pagina 96 en 
volgende weliswaar enige aandacht aan Taylors ‘tijdsanalyses’, maar doet dat als es-
sayiste noodgedwongen schematisch. Vandaar dat ik uit Taylors verhaal die gedach-
tegangen over tijd naar voren wil halen die ik als een welkome aanvulling zie op de 
‘theorie’ van Hermsen. 
 
Taylor spreekt van hogere tijd en onderscheidt deze van seculiere tijd. De laatste is 
identiek aan de kloktijd van Joke Hermsen. Hogere tijd is een andere naam voor eeu-
wigheid. Hogere tijd of eeuwigheid weet hij historisch overtuigend te nuanceren: de 
Grieken geven er een andere invulling aan dan de middeleeuwers. 
De Grieken plaatsen in hun denken het reële, volledige zijn buíten de tijd. Dit is on-
veranderlijk en eeuwig. Het tijdelijke is onvolmaakt. Het sterkst geldt dit voor het 
ondermaanse, meent Aristoteles. Hoe verder de dingen van het ondermaanse verwij-
derd zijn, des te volmaakter: de sterren en hun circulaire banen zijn, hoewel verander-
lijk, zonder begin en einde. Dit eeuwigdurend universum weerspiegelt wat écht on-
veranderlijk is: het domein van de Ideeën. Dit is eeuwigheid pur sang. Om dit te be-
reiken moet je opstijgen en de seculiere tijd achter je laten. 
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Het christelijke denken, zeker vanaf Augustinus, laat dit Griekse begrip van eeuwig-
heid niet los, maar voegt er wél iets nieuws aan toe. Er ontstaat een theologie die de 
incarnatie of menswording van God consequent opvat als een ‘inbreken’ van het eeu-
wige ín het tijdelijke. Eeuwigheid en tijd raken met elkaar op heilzame wijze ver-
knoopt. Anders dan bij de Grieken wordt de tijd niet langer als ‘minder vol’ gezien. 
Het reële zijn is ook ín de tijd te ervaren. In Bekentenissen XI noemt Augustinus dat 
beleefde tijd. Hij omschrijft het ongeveer als volgt: beleefde tijd is de verdichting en 
bundeling van het verleden in het heden om een toekomst te projecteren. Het verleden 

dat ‘objectief’ niet meer bestaat is hier 
en nu aanwezig in mijn heden en vormt 
het moment waarin ik me wend tot een 
toekomst die ‘objectief’ niet bestaat, 
maar die er wél is in de vorm van een 
ontwerp. Het is nunc stans, uitgebreide 
gelijktijdigheid. Als gelovigen bijvoor-
beeld Kerstmis vieren is dit een stukje 
intens geladen tijd waarin ze Gods 
menswording of Incarnatie beleven.  
 

De vele feesten, rituelen en gebruiken geven voor de middeleeuwer zodanig structuur 
aan de tijd, dat de eentonigheid van de horizontale tijd voortdurend door ‘goddelijke 
genietingen’ doorbroken wordt. 
Misschien overbodig om op te merken: de middeleeuwer kán de tijd niet anders bele-
ven dan als boven beschreven, omdat hij nog in wereld leeft waarin mensen, dieren, 
planten en dingen door God, geesten, machten en krachten bezield zijn. De seculiere 
tijd zoals wij die nu beleven met de menselijke geest als enige geest, is voor hem geen 
optie. En de tijd kan nog niet wegsijpelen of als zand door zijn vingers glippen. 
 
Taylor vat min of meer samen: de middeleeuwer kent dus twee modellen van eeuwig-
heid. Het eerste is dat van de platoonse eeuwigheid, volmaakt onbeweeglijkheid of 
onbewogen, waarnaar we streven door uit de tijd op te rijzen. Vooral monastieken die 
zich uit het seculum – wij vullen dit nu in met ‘wereld’, terwijl het eigenlijk ‘tijd’ be-
tekent – terugtrekken maken hier werk van. Het tweede model is dat van Gods eeu-
wigheid die de tijd niet vernietigt, maar deze doordringt en tot intens beleefde tijd 
verdicht. 
 
Charles Taylor onderscheidt nog een derde hogere tijd die als constitutief kan worden 
gezien voor Gods eeuwigheid: de tijd van de oorsprong of Grote Tijd. In zekere zin is 
dat de tijd van Gods ‘interventies’ in het seculum, maar nu gezien als tijd die de orde 
der dingen vestigt. Deze ‘mythische gebeurtenissen’ liggen niet definitief achter ons, 
maar worden hier en nu opnieuw voltrokken als we de sacramenten ontvangen, de 
overige rituelen uitvoeren en de vaste feesten vieren. Een voorbeeld: de Paaswake die 
ik nú vier staat in mijn beleving dichter bij het oergebeuren van de Opstanding dan 
die warme eerste paasdag van vorig jaar. Op die momenten beleef ik zo’n sterke bun-
deling van het verleden en de toekomst in het heden, dat de gewone kloktijd voor een 
‘eeuwig moment’ wordt opgeschort. 
 
  

 
Nunc stans, Jean Dubuffet 
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Tot zover Taylor. Wat heb ik eraan toe te voegen? Dit: die hogere tijden of kairoti-
sche knopen in de tijd zíjn er gewoon. Nog steeds. Niet meer in de collectief-sacrale  
vormen  zoals de middeleeuwer die beleefde, want onze wereld is ‘onttoverd’. Ze zijn 
er in geseculariseerde vormen als een spannende voetbalwedstrijd, het beklimmen van 
de Mount Everest of andere bloedstollende sporten, popfestivals met of zonder party-
drugs, muziekuitvoeringen om kippenvel van te krijgen, kunstwerken die je treffen als 
de ‘bliksemflits’ van Nietzsche, boeken die je niet weg kunt leggen, inspirerende lera-
ren, charismatische leiders, de amor mundi van de morele reuzen en mensen die nog 
steeds intens verliefd op elkaar kunnen worden! Met deze minder geijkte voorbeelden 
van kairos dan die van Hermsen – zij benadrukt rust, aandacht en bezinning – in mijn 
achterhoofd, waag ik de volgende stelling te poneren: kairos werkt nog steeds uitste-
kend in het leven van individuele mensen. Waarom zou het aantal bevlogen momen-
ten dan moeten worden verhoogd? Of de kwaliteit ervan moeten worden omgebogen? 
Moet iedereen romans lezen, momenten van stilte en rust in acht nemen, dagdromen 
of yoga beoefenen? Trekt kairos niet steeds nieuwe kleren aan?  
 
Het probleem is, dat kairos nauwelijks in het publieke domein werkzaam is. Daarvoor 
is de samenleving té geïndividualiseerd. Onze tijd mist charismatisch leiderschap: het 
aantal mislukte staten is te groot, er zijn teveel mensen op de vlucht en honger is nog 
steeds niet de wereld uit geholpen. Voor mij is de klemmende vraag: ‘Hoe versterk je 
kairos in de politiek áls je het al kunt versterken?’ Nog niet het begin van een ant-
woord lees ik in het boek van Hermsen. 
 
 
BESLUIT 
 
Kairos, zowel in individueel als in politiek opzicht, geeft diepte en intensiteit aan het 
leven. In de persoon als individu werkt het in zekere zin vanzelf: het élan vital staat 
borg voor de creativiteit van en zingeving door de mens die van nature tweesprakig is. 
Van de wénselijkheid van kairos ben ik overtuigd! 
Maar of je kairos, zeker de politieke, doelbewust vorm 
kunt geven, waag ik te betwijfelen. Laat kairos maar 
gewoon wensdenken blijven. Joke Hermsen gun ik 
haar bevlogenheid. Eigenlijk begrijp ik best waarom 
argumentatie, analyse en een aanzet tot een oplossing in haar boek ontbreken. Zo’n 
aanpak past gewoon niet bij kairos.    
Daarom tot besluit het volgende: ik wens ieder van ons dansend denken, schole, het 
juiste moment, nunc stans, nataliteit, festina lente, tweestemmigheid, onbewaakte 
ogenblikken, a wild horse within you, een toverberg en een kus van de godin Occasio 
toe! Maar vóór alles het nuchtere besef, dat kairos altijd ‘de rust in het oog van de 
storm’ is!  
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Bevlogen, dat wel 


