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Al eerder heb ik kennis genomen van het ‘onbehagen van Ad 
Verbrugge’. 1 Nu is Bas Heijne aan de beurt. In zijn pamflet 
Onbehagen schetst hij een ontluisterend beeld van de 
‘beschaving’ aan het begin van de eenentwintigste eeuw. 2 
Een uiterst korte reactie zij mij gepermitteerd. 
Heijnes diagnose is raak. We leefden tot nu toe in de na-
oorlogse periode in de roze wolk van het denken over het 
onstuitbare beschavingsproces. Tot in onze botten voelden 
we: nog even en de ratio zal zegevieren over de lust en zijn 
driften. De totale beschaving is een kwestie van tijd, meenden 
we met Norbert Elias. 3 Nee dus. De lust, vergezeld van zijn 

begeerten en driften, is terug op het toneel. Eigenlijk is hij nooit weggeweest, maar nú pas hebben we 
hem scherp in het vizier. Hij eist zijn rol en veroorzaakt een omwenteling in het wereld- en mensbeeld 
van veel denkers. Bas Heijne is er een van. Ik ook. Het denken over mens en wereld anno 2016 is 
minder harmonieus dan ooit en geladen met conflictstof. Inderdaad, er is níet een spanning tussen het 
Freudiaanse lust- en realiteitsprincipe, er is een onophéfbare spanning tussen beide.  
De biologie en het evolutionaire denken hebben de ogen geopend voor het dierlijke in de mens. Dat 
blijkt geen residu uit het verre verleden, maar hardware in de computer van ons genoom. Doodsdrift en 
vernietigingslust inbegrepen! Want denkt u nu werkelijk dat de zeloten van IS hoofden afsnijden uit 
heilige geloofsijver? Vergeet het maar! Ze genieten er met volle teugen van! 
Wilt u nog een voorbeeld? Dan haal ik dat van Bas Heijne aan: de Welshmen zijn volmondig achter de 
Brexit van het Verenigd Koninkrijk gaan staan. Omdat Brussel hen vernedert? Welnee, als al te 
toegeeflijke ouders hebben de hogepriesters van de EU hun kinderen uit Wales, onbedoeld, over het 
paard getild. 
De diagnose van Bas Heijne is raak! De verwende mens steekt op dit moment, vooral in Europa, in 
allerlei gedaanten zijn kop op: nationalisme, populisme, romantiek, nostalgie en emocultuur zijn daar 
de luidruchtige getuigen van. Lusten en driften moeten bevredigd worden. Nu! 
De diagnose van Bas Heijne is bijna volmaakt. Ik mis nog iets: het kaartenhuis. Onze beschaving of 
cultuur is uitermate complex. Ze bestaat uit een onontwarbare, mondiale, onderlinge verwevenheid van 
alles met alles en iedereen met iedereen. We zagen het in 2008: niet alleen de financiële sector maar 
héél de wereld danste toen op de rand van de afgrond. Het gevaar is bezworen, de dreiging vergeten, 
maar ….. verre van verdwenen! De financiële problemen zijn níet opgelost: nog steeds leven we op te 
grote voet door schulden op schulden te stapelen en die door te schuiven naar de generaties na ons. Tel 
roekeloze avonturiers als Poetin en Trump erbij op en besef dat het zwaard van Damocles dreigender 
dan ooit boven ons hoofd hangt. Het hele bouwwerk dat ‘cultuur’ of ‘beschaving’ heet is slechts een 
kaartenhuis. Dat wordt naast u, mij en vele andere weldenkende en goedwillende mensen ook bewoond 
door verwende kinderen en dito politieke schurken. Stel, dat die 
ooit eens hun zin niet krijgen en van woede op de muren gaan 
slaan ….. !  
Wat er dán gebeurt hoef ik niet in te vullen. Dat kunt u heel goed 
zelf. Of ik met deze ‘wetenschap’ kan leven? Hoe ik me in dit 
mogelijke scenario het beste kan opstellen? Ik zou het niet weten. 
U wel? Mijn denken over mens en wereld houdt er in ieder geval 
een blijvende spagaat aan over. 
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