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WAT OP HET SPEL STAAT? ALLES! 
Onheilsprofetie met open einde 

 
door Frans Holtkamp 

 
 
 

 
Philipp Blom (Hamburg, 1970) is filosoof en his-
toricus. Hij schrijft veelvuldig voor bekende 
kranten, waaronder The Independent, Die Zeit, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung en Vrij Neder-
land. Daarnaast verschijnen er regelmatig boe-
ken van zijn hand. Wat op het spel staat is, me-
dio 2018, het meest recente. 1 Geen boek om 
vrolijk van te worden! 
 
 
Korte inhoud 
Blom zet in de laatste zin van zijn boek een vraagteken achter de titel en antwoordt 
met ‘Alles!’ Dit is de kortste samenvatting die ik ooit op mijn netvlies heb gehad! 
Blom laat hier wél tweehonderd bladzijden analyses, vlijmscherpe uitspraken en afo-
rismen aan voorafgaan. De inhoud van zijn onheilsboodschap komt in het eerste deel 
Uitzicht zonder inzicht: klimaatverandering, digitalisering en consumptie ongeveer op 
het volgende neer: met name de westerse landen maken vanaf 1945 een ongekende 
periode van vrede en voorspoed mee. Hun politiek is gericht op het behoud hiervan. 
Maar de klimaatverandering is zó levensbedreigend, dat redding van mensheid en le-
ven alleen gevonden kan worden in een radicale en totale transformatie van de maat-
schappij. Nú! Onmiddellijk! In dat opzicht kunnen we leren van de zogenaamde 
Kleine IJstijd: de samenleving was toen uitsluitend op landbouw gericht, maar door 
de langdurige kou stagneerde die en bracht de maatschappij uit balans. Het opkomen-
de kapitalisme in de zeventiende eeuw was een manier om aan dat soort destabili-
serende invloeden te ontsnappen. De prille Republiek der Zeven Verenigde Nederlan-
den reageert hier uitzonderlijk goed op, het wereldrijk Spanje verkeerd.  
Het is mogelijk, dat door de klimaatverandering gebieden waar langdurige droogte 
heerst vanaf de evenaar honderden kilometers zullen opschuiven naar het noorden. 
Migratie zal dan nóg massaler worden dan nu. De ontwrichtende werking daarvan 
wordt door westerse politici onvoldoende onderkend. 

Digitalisering, met in het ver-
lengde daarvan robotisering, is 
de tweede ingrijpende ontwik-
keling die we in politiek op-
zicht het hoofd moeten bieden. 
Automatisering grijpt steeds 
verder om zich heen, banen 

verdwijnen. De meeste beroepen zullen overbodig worden. Naarmate digitale appara-
ten ‘zelflerender’ en daarmee autonomer worden, is de vraag in hoeverre homo sapi-
ens nog de regie heeft over het geheel klemmender dan ooit. Je kunt en mag die ont-
wikkeling  niet  alleen  aan de markt overlaten.  Mensen  zonder baan en die de moge- 
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lijkheid om te staken moeten missen, zijn een ‘recept voor revolutie en het begin van 
het einde van de democratie’. Maar – en hier kiert een spoortje licht door de wanden 
rond Bloms donkere profetie – wij zijn ‘de eerste generatie in de geschiedenis die de 
gevolgen van ons handelen al heel goed kent’. Dus spoort de auteur politici, goedwil-
lende burgers en mensen met het juiste inzicht in onze inmiddels dramatische situatie 
aan na te denken over de vraag hoe de samenleving er, pak weg, over dertig jaar uit 
moet zien. We staan immers voor de gigantische keuze óf de toekomst over ons heen 
laten komen óf de toekomst scheppen. 
De derde ontwikkeling is dat de westerse mens zichzelf zó sterk als consument is 
gaan zien, dat dit zelfbeeld religieuze trekken aanneemt: het kopen door de consument 
is een sacrale handeling geworden. Het verhaal van het heilige consumeren wordt 
door mensen – Blom noemt ze verhalen vertellende primaten – zó overtuigend ge-
bracht, dat het hun leven collectief zin geeft. De keerzijde is, dat dit sterke verhaal de 
huidige roofbouw op de aarde legitimeert. Redding uit deze levensbedreigende situ-
atie vraagt om hervertelling, om een nieuw verhaal, een verhaal van hoop. Wie be-
gint? 
In het tweede deel De gespleten toekomst scherpt Blom zijn analyse van deel I alleen 
nog maar verder aan. Hij laat overtuigend zien hoe over heel de wereld verspreid twee 
groepen mensen steeds scherper tegenover elkaar komen te staan: de verlichten met 
hun onvoorwaardelijke geloof in mensenrechten, open grenzen en mondiale ontwik-
kelingen en de mensen die terug willen naar het glorierijke verleden van weleer bin-
nen nationale grenzen. Blom noemt dat respectievelijk de markt en de vesting. Hij 
kritiseert terecht beide groeperingen: de markt vanwege de ontwrichtende en met alle 
mensenrechten spottende bijwerkingen en de vesting vanwege het angstige, illusoire 
geloof in een verleden dat nooit bestaan heeft. 
 
 
Oneliners 
Gevoelig als ik ben voor oneliners, wil ik er graag enkele citeren en voorzien van 
mijn eigen(wijze) commentaar.  
Pagina 14: ’Het heden is altijd duister, ondoorzichtig’. Alleen al om díe reden zal het 
voor de homo sapiens mét inzicht niet meevallen om het vereiste nieuwe verhaal van 
hoop te vertellen. Want hoe wordt het verhaal van de tot inzicht gekomenen, zelfs als 
dat een groeiende groep is, een collectief verhaal? Inzicht zonder uitzicht blijft helaas 
een mogelijkheid naast uitzicht zonder inzicht.  
Pagina 75 en 76: ‘Van die beide – homo economicus (die puur rationeel handelt – 
red.) en het irrationele kuddedier – is het laatste historisch veel solider’. Naast de 
kleine kans op een nieuw collectief verhaal, is dit een tweede reden om niet al te opti-
mistisch te zijn over de toekomst. 
Pagina 80: ‘Net als een relikwie biedt een te koop staand voorwerp de mogelijkheid 
van een transcendentie, van de toegang tot een betere wereld, de voorspraak voor de 
hoogste troon in de hemel der slanke, jonge, mooie, coole mensen’. Inderdaad, het 
verhaal van de mens als consument is té sterk om zomaar een ander verhaal aan de 
horizon van hoop te zien verschijnen. Laat ik dat prachtige aforisme van pagina 81 er 
nog aan toevoegen: ‘Objecten worden de fysieke boden van een hogere werkelijk-
heid’. Vooruit, nóg een (pagina 86): ‘De commerciële transcendentie is de rots in de 
branding van de markt’.  
Pagina 105: ‘Een dictator van tegenwoordig ziet eruit als de voorzitter van een raad 
van commissarissen’. Klopt, al die potentaten maken hun ware aard onzichtbaar in 
een keurig kostuum met stropdas. 
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Pagina 115 en 116: ‘De verlichting was een religie voor de middenklasse, meer niet, 
opium voor de betere kringen’. Het siert Blom, dat hij de ideologie van de Verlichting 
blootlegt: ‘mensenrechten’ is een term die veel ongerechtigheden versluiert, zoals de 
zelfverrijking van het westen door veel mensen elders op de wereld uit te buiten. Ik 
voeg déze verhullende term er eigener beweging aan toe: ‘wereldgemeenschap’. De 
196 internationaal erkende onafhankelijke staten een ‘gemeenschap’? Toe nou! 
Pagina 172: ‘Het is een model (dat van de economische groei als noodzakelijkheid – 
red.) met een einddatum, en die datum is al geruime tijd overschreden, vanaf nu wordt 
het toxisch’. Helemaal mee eens! Ik heb het inmiddels met dat groeimodel wel gehad. 
Met dank aan het ABP dat mijn pensioen al jaren op de nullijn houdt en mij daardoor 
helpt mijn koudwatervrees voor teruggang in inkomen en consumptie te overwinnen. 
Pagina 173: ‘De berichten (via de ‘sociale’ media – red.) zijn zo perfect op onmid-
dellijke consumptie en individuele voorkeuren toegesneden dat de publieke sfeer 
tegenwoordig niet alleen gespleten is – wat hij altijd al is geweest – maar versplinterd 
in talloze scherven, en elke scherf weerspiegelt fragmenten van de realiteit’. Hoe kom 
je in godsnaam, vraag ik me af, met al die naar kleine schermpjes turende en vinge-
rende zombies tot een nieuw collectief verhaal? Tot slot nog een uitsmijter op de vol-
gende pagina: ‘Die gesofisticeerde digitale verdomming holt de democratie behoorlijk 
doeltreffend uit, want ze dooft elk debat’. 
 
 
Afgrond 
De mensheid schuift langzaam maar zeker naar de afgrond. 
Is dat erg? In kosmisch perspectief: nee. Het universum is 
onverschillig: homo sapiens is niet meer dan een rimpe-
ling in het water van een oneindige oceaan. Zonder men-
sen zullen andere vormen van leven zich, indien door de 
‘hoogste’ diersoort beschadigd, herstellen en gewoon 
doorgaan met ademhalen. In antropologisch perspectief is 
het verdwijnen van de mensheid natuurlijk een ramp! 
Vind ik het persoonlijk erg? Nee. Ik ben kinderloos en mis de prikkel om bezorgd te 
zijn over de toekomst van mijn kindskinderen. Après moi le déluge, zegt mijn cal-
culerende ratio. Vind ik het erg als ik er zélf niet meer ben? Het zou diezelfde koele 
ratio koud moeten laten, maar mijn emoties reageren an-ders: zij verzetten zich uit 
alle macht tegen ‘Selbstausradierung’. Die fascinerende – maar niet perfecte! – evo-
lutie heeft de drang om te overleven nu eenmaal diep in onze genen gekerfd. Zelfs 
mijn culturele en esthetische emoties sputteren tegen: homo sapiens heeft tenslotte 
veel moois voortgebracht. 
  
 
Topografie van de hoop 
Is er hoop? Nee, wel de mógelijkheid tot hoop. Waar zoek ik die? In ieder geval niet 
in de politiek. Onder regeringsleiders hebben we nog nooit zoveel leugenaars, auto-
craten en dictators geteld! Zij zijn in hoge mate contraproductief. Van volksvertegen-
woordigers, hoe ijverig en integer die ook zijn, verwacht ik eveneens geen acties die 
de versteende politieke systemen van deze tijd doorbreken. Zolang we met zo’n kleine 
tweehonderd autonome staten van doen hebben, verwacht ik dat nationale belangen 
nog héél lang zullen prevaleren boven wat ons te doen staat na het Klimaatverdrag 
van Parijs uit 2015. Eindeloos gekissebis en treiterige vertragingen staan ons nog te 
wachten.  En  intussen  gaat  het  schuifelen  naar de rand van de afgrond gestaag door.  
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Alle nieuwe economische inzichten van een Thomas Piketty, Naomi Klein of Kate 
Raworth ten spijt, zullen regeringen er niet toe overgaan om collectief de handen in-
een te slaan en het monster van de vrije markt voorgoed te temmen. 2  
Nieuwe verhalen van beroepspolitici die mensen weer hoop geven, is dáár een aan-
knopingspunt voor hoop te vinden? Verhalen over het herstel van Moeder Aarde door 
afvalscheiding, nieuwe energiebronnen, statiegeldflessen, minder verpakking, biolo-
gisch-dynamische landbouw enzovoort? Nee, die verhalen overtuigen niet zolang de 
vervuiling door methaan doorgaat, auto’s niet aan de kant worden geschoven en het 
vliegverkeer toeneemt omdat we onze vakanties naar verre oorden gewoon niet wíllen 
schrappen. Zie hier de hypocrisie van vele groene-verhalenvertellers. 
De mogelijkheid tot hoop zoek ik juist níet bij beroepspolitici, leiders van grote multi-
nationals en bankdirecteuren, maar bij mensen die ‘tot inzicht’ zijn gekomen, initia-
tieven voor het behoud van de aarde ontplooien, elkaar daarin ondersteunen, zich aan-
eensluiten, aanhang werven en zó tot een omvangrijke beweging uitgroeien. Want, zo 
vertrouwt Blom zijn lezers op pagina 84 toe: ‘Homo sapiens is gemaakt zoals andere 
primaten ook, met kleine, maar strategisch essentiële verschillen. Het DNA van de 
mens verschilt minder dan 1 procent van dat van de chimpansee. In dat ene procent zit 
het vermogen tot symbolisch denken, tot het leven in grote, complexe gemeenschap-
pen en tot het formuleren van abstracte concepten’. Een ‘groene massabeweging’ lijkt 
dus mogelijk. Die moet dan wel zó krachtig worden en zó overtuigend revolteren, dat 
politici, leidinggevenden van grote bedrijven en overige CEO’s geen andere keus heb-
ben dan te zwichten en te volgen. 
 
Zonder negatief te willen zijn, spreek ik niet 
van hóóp maar van een mógelijkheid tot 
hoop. Vanwege dat éne procentje DNA. 
Maar ik heb geen antwoord op de twee klemmende vragen die Blom op pagina 90 

stelt: ‘Wat gebeurt er in een democratie als te veel 
mensen gewoon geen zin hebben in verandering? Wat 
gebeurt er als er te weinig tijd overblijft om hen op 
andere gedachten te brengen? Ik weet het niet: elke 
profetie heeft een open einde. 

 
 
 
Rijswijk, 
20-07-2018 
 
 
 
 
 
                                                
1 Blom, Philipp, Wat op het spel staat, Druk Bariet Ten Brink, Meppel, 20174, Nederlandse vertaling: W. Hansen 
2 Bij voorkeur lees ik werk van economen en filosofen die de economie van de de wetten, voorspellingen, cijfers, statistieken en 
onzichtbare handen kritisch op afstand bekijken: 
§ Joseph Heath, Economics without Illusions: zie mijn essay Kapitalisme eindelijk geketend? 

https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2018/01/kapitalisme-eindelijk-geketend.pdf  
§ John Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid: zie mijn essay John Rawls: billijkt billijkheid alles? 

https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2016/06/billijkt-billijkheid-alles.pdf 
§ Kate Raworth, Donuteconomie: zie mijn essay Van vrije markt naar levenswebeconomie 

https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2018/02/levenswebeconomie.pdf  
§ Tomáš Sedláček, De economie van goed en kwaad: zie mijn review Naar een economie van billijke verdeling 

https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2017/07/naar-een-economie-van-de-billijke-verdeling.pdf  
 
 


