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‘ Een wit persoon 
maakt problemen 
vaak individueel’

OUD-PSYCHIATER GLENN HELBERG



‘Het lijkt alsof het witte denken bestaat uit 
afsnijden,’ zegt oud-psychiater Glenn Hel-
berg in een verhelderend gesprek met 
Menno Sedee (p. 16). ‘Ouders? Hoef ik niet 
meer te zien. Grootouders? Niet belangrijk. 
Maar je bent een product van alle lagen 
boven jou. Een wit persoon maakt proble-
men vaak individueel, maar iedereen heeft 
verbinding nodig.’

En die verbinding durven we steeds 
minder aan te gaan. We zoeken intimiteit 
zonder risico’s, laat Doortje Smithuijsen 
zien in de derde aflevering van de serie por-
tretten waarin ze online verslaving onder-
zoekt (p. 38). ‘Ik voelde me niet verbonden. 
Niet met de mensen om me heen, niet met 
mijn nieuwe buurt of land,’ zegt Ismael, die 
zich eerst verslingerde aan gamen en later 
aan Grindr. Doordat we almaar meer 
online communiceren, verleren we de off-
line variant; door ons steeds meer digitaal 
te verbinden, durven we dat steeds minder 
in het echte leven, schrijft Smithuijsen.

Interactie met de fysieke wereld is ook 
bijna niet meer nodig, maakt Tom Grosfeld 
duidelijk in zijn analyse van de ‘flitsecono-
mie’ (p. 98). Waarom zelf naar de super-
markt voor een vergeten zakje uien − of nee, 
met zelf koken hebben we de verbinding 
natuurlijk ook allang verbroken, dus her-
stel: voor een halve liter Ben & Jerry’s Net-
flix & Chilll’d pindakaasroomijs met sweet 
& salty pretzel swirl en fudge brownie 
chunks waar je ineens zin in hebt, als je dat 
ook kunt laten brengen door een flitsbezor-
ger? Directe toegang tot al je behoeften, wat 
wil je nog meer?

 Sinds de opkomst van de digitale 
samenleving, haalt Grosfeld de Italiaanse 
filosoof Alessandro Baricco aan, hoeven we 
voortdurend minder inspanning te verrich-
ten om tot een ervaring of resultaat te 
komen. En we wíllen die inspanning ook 
niet meer. De huidige technologie, zegt filo-
soof Nolen Gertz, helpt ons om de werke-
lijkheid te ontwijken en haalt het menselijke 
karakter uit ons leven. 

Ecologisch denker Jeremy Lent (p. 82) 
zoekt zelfs de oorzaak van de crisis waarin 
onze planeet zich bevindt in het gebrek aan 
verbinding dat onze hedonistische consu-

mentenmaatschappij kenmerkt. ‘Ons ver-
bonden voelen is het meest zinvolle in ons 
leven, maar ons huidige wereldbeeld heeft 
dat verbroken. We hebben daarom niet 
alleen een transformatie op systeemniveau 
nodig, maar ook in ieder van ons.’ 

En als het gaat om een transformatie op 
systeemniveau komt Marx al snel om de 
hoek kijken. Gebrek aan verbinding is 
immers ook een vorm van vervreemding, 
zoals Marx het noemde. Mensen realiseren 
zich in toenemende mate dat het kapitalisti-
sche systeem ons allengs ongelijker en onge-
lukkiger maakt en ook nog eens aanstuurt 
op een ecologische ramp, schrijft Sjors Roe-
ters in zijn zoektocht naar een verklaring 
voor de herwaardering van Marx (p. 28). 

Door flitsbezorger Gorillas ons binnen 
tien minuten een halve liter Ben & Jerry’s 
Netflix & Chilll’d pindakaasroomijs met 
sweet & salty pretzel swirl en fudge brow-
nie chunks te laten brengen, zijn we, als ik 
er even een platte dialectische analyse op 
mag loslaten, dus eigenlijk onderdeel van 
zowel een spirituele als een ecologische cri-
sis. Bovendien, schrijft Tom Grosfeld, zijn 
ervaringen waardevoller als we er moeite 
voor doen. Laten we die ongemakkelijke 
interactie met de werkelijkheid dus niet 
langer uit de weg gaan maar omarmen! 
Lang leve het gedoe. n
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‘Ons verbonden  
voelen is het meest 
zinvolle in ons leven, 
maar ons huidige 
wereldbeeld heeft  
dat verbroken.’
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