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KRITIEK VAN DE KRITISCHE REDE 
door Frans Holtkamp 

 
 
 

 ‘Toegeven dat jijzelf en 
jouw partij het mis hebben, 
is het moeilijkste wat er is.’ 
Deze zin komt bij mij aan 
als een mokerslag. Bas He-
ijne dient hem op pagina 35, 
onbedoeld, toe. Ik heb het 
dan over het boek MENS/ 
ONMENS, zijn nieuwste es-
say over onze gepolariseerde 
wereld waarin velen hun 
hoogstpersoonlijke waarheid 
creëren en op den duur zelfs 
in hun eigen leugens gaan 
geloven. 1  Heijne denkt en 
schrijft op het scherpst van 

de snede zónder de nuances uit het oog te verliezen. Een voorbeeld: het liberalisme. 
Hij verwerpt de visieloosheid ervan, maar beschrijft óók welke zegeningen het ons 
heeft gebracht.  
 
In dit opiniestuk geef ik geen samenvatting van MENS/ONMENS, maar een kritische 
reflectie op die éne geciteerde zin. Ik trek het me aan wat Heijne schrijft over de elite, 
want daar reken ik mij toe. Ik bewoon weliswaar geen pand aan een grachtengordel, 
maar een comfortabel appartement op de elfde verdieping met een prachtig uitzicht 
over zowat héél de wereld. Verder ben ik gezegend met een warme relatie, een goede 
gezondheid en meer dan voldoende geld (dit laatste onder voorbehoud, want inmid-
dels is er in de wereld iets vreselijks gebeurd met enorme economische consequen-
ties!). Kortom, ik sta aan de goede kant van de denkbeeldige muur die de samenleving 
steeds rigoureuzer verdeelt in losers en winners.  
Net als de meeste mensen van genoemde elite verkondig ik met vreugde de idealen 
van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Alhoewel de laatste van deze trits volgens 
Heijne het moeilijkst te verwezenlijken is, schort er ook van alles aan de realisatie van 
de eerste twee. De praktijk schoffeert immers altijd de leer. Terecht legt hij de vinger 
op de wonde plek: vanuit een comfortabele positie is het gemakkelijk om die drie 
hooggestemde idealen uit te dragen, maar als je bijvoorbeeld in de Haagse Schilders-
wijk woont, nauwelijks weet hoe je rond moet komen en last ondervindt van mensen 
uit culturen die jou vreemd zijn, ga dán maar eens werk maken van vrijheid, gelijk-
heid en broederschap. Goed, je hoeft niet je intrek te nemen in een optrekje in de 
Schilderswijk om aan den lijve te ervaren wat het voor mensen betekent daar te moe-
ten wonen omdat ze domweg geen andere keuze hebben. Resteert de mogelijkheid 
om, op welke manier dan ook, met de minder fortuinlijken in gesprek te gaan en zich 
in te leven in hun denken om hen zoveel mogelijk van bínnenuit te begrijpen. De elite 
staat niet te springen. En toch … 
 
  

 
Bas en zijn boek 
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Tot voor kort was populisme een onbekende term. Inmiddels is er een politieke aard-
verschuiving gaande die de onvrede van een grote groep mensen aan de onfortuinlijke 
kant van de denkbeeldige muur steeds zichtbaarder – en hoorbaarder! – maakt. Onder 
hen roeren zich gestudeerde politici die zich opwerpen als evangelisten van ‘eigen 
land eerst’, die terug willen naar dat prachtige land dat we ooit waren. Met hen ga ik 
niet mee, kán ik niet meegaan: dat land heeft nooit bestaan! Hoe kun je deze boreale 
roeptoeters overtuigen van hun ongelijk? De vraag pregnanter gesteld: kún je hen wel 
overtuigen? Hoe dan ook, ze moeten stevig tegengesproken worden. Daar ligt een 
schone taak voor integere wetenschappers en politici. Maar onder de ontevredenen 
bevinden zich ook échte losers: zij betalen een groot deel van het fortuin van de win-
ners. Stille armen, mensen die van een uitkering moeten leven, ongeletterden, bij-
standsmoeders … Precies dát schuurt.  
Het verschijnsel populisme, hoe verwerpelijk ik dat ook vind, betekent voor mij in de 
eerste plaats dat ik íets kennelijk niet gezien heb: de groeiende groep mensen voor 
wie het sociale vangnet onvoldoende is en die anderszins buiten de boot valt. In dat 
deel van de wereld dat nog nooit zó rijk is geweest als nu, moeten we ons dat aantrek-
ken. De bestuurlijke elite voorop, ook al gaat ze niet op de thee bij Ali en Fatima in de 
Schilderswijk. 
 
De wereld anno 2020 is gepolariseerd. De grote gematigde middengroep heeft geen 
verhaal, aldus Heijne. Klopt, en dat verhaal zal er niet komen ook. We noemen haar 
niet voor niets gematigd. Het verhaal over of de visie op de toekomst moet van elders 
komen. Van wetenschappers, maar vooral van politici. En inééns gebeurt het! Zo-
maar! Onverwacht! Rond de jaarwisseling 2019-2020 springt in China een minuscuul 
klein wezentje over van dier op mens en zet binnen twee maanden de hele wereld op 
zijn kop, het coronavirus!  
 
En kijk wat er gebeurt! Ik beperk me, om het overzichtelijk te houden, tot ons eigen 
land. Ongekend zijn de politieke besluiten, ongekend de maatregelen om de versprei-
ding van het virus af te remmen, ongekend de financiële steun aan gedupeerden. Het 
wordt allemaal van bovenaf bepaald. De politie handhaaft en deelt zo nodig boetes 
uit. De door velen zo gekoesterde autonomie ligt onder vuur. Waarom gaan we niet 
massaal de barricaden op? Het virus velt toch niet meer mensen dan de jaarlijks te-
rugkerende griep? Waarom 
pikken we die ‘harde hand van 
bovenaf’? Omdat het besmet-
tingsgevaar ons allen raakt! De 
onzekerheid over dit nieuwe 
virus met zijn ongekende letale 
verwoestingen versterkt onze 
massale gehoorzaamheid, zélfs 
bij de populisten. Terwijl die 
vaak de wetenschap bestrijden 
en van manipulatie beschuldi-
gen, volgen ze nu gedwee de 
inzichten van virologen, epi-
demiologen en immunologen. 
Deze reddende engelen werken  
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mondiaal op indrukwekkende wijze samen om zoveel mogelijk relevante data bijeen 
te brengen, er inzichten uit te destilleren en op basis daarvan advies uit te brengen aan 
de regerende elite. Intussen worden deze wetenschappers niet moe om steeds weer 
aan te geven wat ze nog níet weten. Sterk! Het getuigt van wetenschappelijke integri-
teit als je zó met data omgaat.  
Het Nederlandse RIVM en alle kringen er omheen hebben op dit ogenblik groot gezag 
als adviserend orgaan voor de overheid. Terecht! Alle liberale, socialistische, groene, 
feministische en populistische neuzen staan min of meer dezelfde kant op. 
 
In zijn Kritiek van de zuivere rede beschrijft Immanuel Kant hoe kennis tot stand 
komt. Het Verstand heeft aangeboren categorieën – hij noemt er twaalf, waaronder 
causaliteit, tijd en plaats – waarmee aan alle zintuiglijke indrukken samenhang wordt 
gegeven en we de werkelijkheid als een geheel zien. Maar dat geheel ís niet de werke-
lijkheid, het is een bééld van de werkelijkheid, een mentale constructie. Hoe de wer-
kelijkheid-op-zich is, wéten we niet. In het verwerven van kennis van de wereld om 
ons heen bedient het Verstand zich dus van de automatische piloot. Maar er is iets in 
de menselijke geest dat daar bovenuit stijgt – transcendeert, laat Kant ons weten – dat 
is de Vernunft of rede.  
Het is natuurlijk flauw om te zeggen dat je in dat verband dan ook niet van zuivere 
rede of reine Vernunft moet spreken, want de rede kán niet zuiver zijn. Denken is 
altijd vermengd met emoties, veronderstellingen, hypothesen … Kant zal dat niet ont-
kennen. Met zuivere rede bedoelt hij díe instantie van de menselijke geest die de ken-
nisverwerving en de werking van het Verstand voortdurend kritisch bevraagt. Dat 
spreekt mij zó sterk aan, dat ik in de titel van dit opiniestuk van kritische rede spreek. 
 
Kants filosofie blijkt een keerpunt in het dénken over het denken. Zijn werk en dat 
van vele denkers uit de Verlichting resulteren uiteindelijk in de huidige wetenschaps-
beoefening met haar strenge methodiek. Daarbij horen praktijken als: feiten verzame-
len, deze onophoudelijk checken, hypothesen slechts als ‘uitgangspunten onder voor-
behoud’ hanteren, deze vervolgens verifiëren of falsificeren en zo nodig verwerpen of 
bijstellen, dubbelonderzoek doen, experimenteren onder strenge voorwaarden enzo-
voort. Het voelt goed als wetenschappers toegeven dat bepaalde inzichten van hen 
niet kloppen. Dat siert denkers, want zoiets snijdt in je vlees. Je met bloed, zweet en 
tranen opgebouwde theorie is tenslotte ook je kindje, nietwaar?  En wie een béétje na-
denkt, beseft dat wetenschap niet alleen ratio is. Sterker: voor velen is het passie. 
Emoties spelen een rol. Het is emotie die wetenschappelijk onderzoek haar drive 
geeft, het is emotie om apetrots op je wetenschappelijke ontdekkingen te zijn en het is 
emotie – een buitengewoon zware! – om afscheid van dierbare inzichten te moeten 
nemen. Het ís niet ratio tegenover emotie. Het is beide. Alleen hoort binnen weten-
schapsbeoefening ratio de leiding te hebben. 
 
Ik ben de wetenschap zeer toegedaan. Zo ook de waarheid. Iedereen alleen nog maar 
zijn eigen, subjectieve waarheid? Als je de wereld naar de knoppen wilt helpen, moet 
je dát vooral beklemtonen. Tegen die ‘waarheidsopvatting’ verzet ik me met hand en 
tand. Het is gewoon niet … waar! Waarheid bestáát. Niet in absolute zin, alsof er er-
gens een pakketje te vinden is waarvan je kunt zeggen: ‘Dát is nu de waarheid!’ Wie 
dát gelooft is naïef. Waarheid is een perspectief, een punt dat wenkt, maar ook steeds 
wijkt.  
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Nooit zullen we de volle waarheid bereiken, maar de intuïtie dat we met onze cumula-
tieve kennis dichter bij haar komen geeft de wetenschapper en elk mens die door-
grónden wil een enorme drive. Mensen hebben in enkele millennia een enorme kennis 
opgebouwd. Op alle gebieden: biologie, geneeskunde – er zal een vaccin tegen corona 
komen! – natuurkunde, astronomie enzovoort. Bovendien neemt het tempo van ken-
nisverwerving alleen maar toe. De feiten stapelen zich op. Ook op het ‘softe’ gebied 
van de geschiedenis. Neem bijvoorbeeld Trump: hij is – helaas! – in 2016 tot presi-
dent van de Verenigde Staten gekozen, overal in het land staan Trumptowers (met 
eigen ogen gezien!), Trump leest niet, twittert vooral, beschuldigt de media van het 
verdraaien van de waarheid – kom op, Donald, die uitspraak klopt niet: ze produceren 
hun eigen waarheid! – , laat na een bagatelliserend begin van de coronabestrijding de 
geldpers ineens volop draaien en … debiteert een uitspraak als ‘mijn vermogen heb ik 
opgebouwd door schulden te maken’. Dát zijn feiten! ‘Toegeven dat jijzelf en jouw 
partij het mis hebben, is het moeilijkste wat er is’: dat is aan hem en veel andere rege-
ringsleiders niet besteed. Helaas grossiert onze tijd in tal van minkukels op het presi-
dentiële pluche! 
 
‘Toegeven dat jijzelf en jouw partij het mis hebben, is het moeilijkste wat er is.’ Ikzelf 
heb weleens fouten toegegeven, maar nooit heb ik van het ene op het andere moment 
diep gekoesterde inzichten moeten herroepen. Alsof de bodem onder je bestaan weg-
valt! Meestal gaat het veranderen van inzicht geleidelijk. Een voorbeeld: in de jaren 
tachtig was de multiculturele samenleving vanzelfsprekend. Op basisscholen werd 
onbekommerd Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) gegeven. Daar hoef je nu 
niet meer mee aan te komen. Langzaam maar zeker is het inzicht doorgedrongen dat 
dát de integratie van mensen met een andere etnische achtergrond in onze samenle-
ving niet bevordert. We danken dat aan de noeste arbeid van menswetenschappers en 
andere denkers. Er is nu veel meer oog voor de complexiteit van integratie. Scherper 
dan ooit ziet elk weldenkend mens waarom die zo moeizaam verloopt en voor een 
gedeelte mislukt. Ik ben in die ‘paradigmaverschuiving’ meegegroeid. De schok van 
het plotseling moeten loslaten van dierbare gedachten is mij bespaard gebleven. In-
zicht komt soms plotseling, meestal schrijdt zij. Op grond van onderzoek, statistieken 
en feiten moeten inzichten steeds worden bijgesteld. Daar is niets mis mee. Albert 
Einstein kan erover meepraten! Het houdt je geest lenig. Juist dan functioneert de 
kritische rede op haar best. Misschien ten overvloede: met kritische rede bedoel ik dát 
deel van de geest dat zich over het eigen denken buigt met de steeds terugkerende 
vraag: ‘Klopt het wel wat ik beweer?’ Dat hoort bij intellectuele integriteit. Die staat 
op de drempel naar het derde decennium van de 21e eeuw meer dan ooit onder druk. 
Dat die geest vaardig worde over ons allen! 
 
 
Rijswijk, 
vanuit het oog van de coronacrisis, 
15 april 2020 
 
 
 
 

 
1 Heijne, Bas, MENS/ONMENS, Prometheus Amsterdam, 20207 


