
Beste mensen, 

 

Ik wens ons allemaal, dat als we volgend jaar hier weer staan, dat we dan een 

heleboel fijne herinneringen hebben aan 2004. 

Wat herinneren we ons nu van 2003? 

Op internet (www.vandale.nl) kijkt Van Dale’s Lexicografie terug op het 

afgelopen jaar aan de hand van een aantal nieuwe woorden, die in dat jaar 

ontstaan zijn. Zoals 1957 getypeerd werd door de herijking van het woord 

“nozem” , zo stond 2003 bol van homokliklijn, viespeukenparkje, 

onthoofdingsaanval, brokkenkabinet, lipreductie, afzeikshow, SARS, 

verklikkerkip, allochtonenstop, broekriemtherapie, spitsuurgezin, hofrel, 

mabelgate. Een leuke verzameling van 433 nieuwe woorden. (www.vandale.nl) 

Maar voor mij springt er één, heel vies woord boven alles uit. Een woord dat 

te pas en te onpas op het politieke vaandel geborduurd werd en fier de hoogte 

in gestoken om de richting aan te geven. Een woord dat als een onbegrijpelijke 

yell uit vervlogen scoutingtijden gescandeerd werd ter aanmoediging en ter 

verblinding. Een woord dat als containerbegrip alles moest omvatten wat goed 

en nastrevenswaard zijn zou. Een woord, kortom, dat de magische formule 

was, waarmee het mythische goud van deze tijd zou kunnen worden bereid. 

KENNISECONOMIE 

Blaaah, kenniseconomie. Taedet me. Mij walgt. Kenniseconomie. Ja, de tijden 

zijn hard, maar modern. 

Ik zal echter de verleiding proberen te weerstaan, om hier achteraf als een 

zalvende betweter befluisterd te worden. Geen moralisme op dit moment, 

want niet de arrogante filosoof, maar de nar kan de wereld redden.  

Kenniseconomie. Hnnnnnng. Tjonge, tjonge. Nou vooruit dan, één trekje van 

die verslavende sigaret, die onderwijs heet, uitleg geven. Het woord 

kenniseconomie bestaat bij de gratie van drie foute veronderstellingen. Alle 

drie even fout als witte sokken onder een maatpak voor heren. Of zelfs zo fout 

als die heren die met de sokken aan de liefde bedrijven. Ook nieuwe waarden 

hebben korte pootjes. 

kenniseconomie 

veronderstelling 

a. kennis is macht 



Natuurlijk, Friedrich, achter elke wil tot kennis schuilt een wil tot macht. 

Dank je. En natuurlijk moet men iets fatsoenlijks leren om het later beter te 

hebben. Maar zou men het niet eerst beter moeten hebben, om iets te kunnen 

leren. Eerst leven en dan leren.  

En dat leven wordt ons zo verdomd moeilijk gemaakt juist door de verbreding 

van onze horizon. Juist door kennis. Ik lees teveel, ik hoor teveel. Hoe meer ik 

weet, hoe minder ik het in verband zetten kan. De wereld wordt te groot. De 

mens weet niets, de mens beleeft iets. Daarom pleit ik voor onwetendheid, 

zodat we de macht over ons leven weer terugkrijgen. 

kenniseconomie 

veronderstelling 

b. het gaat slecht met de economie 

Als iets ons in slavernij kan houden is het wel die economie. Negatieve groei, 

de nullijn. Niets verlamt ons meer dan de economisering van onze omgeving. 

We weten alles. We worden erdoor verblind. Maar we beleven niets meer. We 

hebben geen weet meer van wat ons werkelijk van waarde omringt. De 

centrale verwarming? de auto? de nieuwjaarsreceptie? de vakantiereis? onze 

kinderen? Ik weet het niet. We spreken van het slechter krijgen. Maar wie 

hanteert nog het begrip “goed genoeg”. Eerst leven en dan leren. Pas als 

iedereen het goed genoeg heeft, gaan we weer wat doen aan het beter krijgen. 

kenniseconomie 

veronderstelling 

c. de exacte wetenschappen zijn de redding voor de mensheid 

het wezen van de exacte wetenschappen is het afstand nemen, rationalisering. 

Maar in het leven gaat het nou juist om kritische nabijheid niet om kritische 

distantie. Dicht op de mens. Dicht op elkaar. Medemenselijkheid. Onze 

horizon dichtbij houden. Exacte wetenschappen zijn de grootste garantie om 

weg te raken van kwaliteit. We leren veel, maar we beleven niets meer. 

Kwaliteit van leven. Ik pleit voor de onwetendheid. 

Zo, dat waren wat moralistische hapklare brokken. Ik krijg het mijn strot 

bijna niet uit en uw strot al zeker niet in.  

Wat ik gezegd het, het zij zo. En het zal wel zo zijn. En waarschijnlijker is, dat 

het niet zo is. Maar, zoals ik al zei, niet de arrogante filosoof, maar de nar kan 

de wereld redden. Niet het weten, maar het onbevangen beleven. 

Mensen, wees gelukkig, dat is tenminste een zinvolle bezigheid 


