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BETOGEN OVER DE NEW AGE 
 

In deze betogen ga ik in tegen verschillende visies van mensen in mijn omgeving 
die ik ‘New Age’ (NA) noem. De New Age is een beetje het nieuwe volks- of 
bijgeloof van deze tijd en de theorieën helpen deze mensen een simplistisch kader 
van de wereld te schetsen tijdens hun zoektocht naar de betekenis van het leven, 
en de vraag waarom er leven is. Voor sommige theorieën heb ik respect; toch zijn 
de meeste afkomstig van kwakzalvers, zelfbenoemde ‘experten’ en gewone 
burgers die geen noemenswaardige kennisverwervende moeite hebben gedaan 
om tot deze theorieën te komen. Ooit geloofde ik zelf in al deze stellingen, en 
daarom ken ik ze goed. In elk van deze essays tracht ik mijn ergernis te uiten over 
logische fouten, wetenschappelijke quatsch, filosofieën overgenomen uit veel te 
oude tijden (met andere denkwijzen) en compleet gebrek aan onderzoek. Deze 
betogen worden verspreid in vriendenkring en zullen menig ‘verlicht persoon’ 
tegen de borst stuiten. Goed zo.  

 

#1 Visie op economie 
 

Inleiding 
Dit essay gaat over vele filosofische denkwijzen van New Agers (NA) i.v.m. het socio-
economisch bestel. Dit gaat zowel over het economische systeem, als over de visie van de 
New Age op werk binnen dat systeem, materialisme, en verzet. Ik wil wijzen op logische 
fouten die leiden tot hypocrisie, aantonen dat de NA geen kracht heeft om de daad bij het 
woord te voegen, en wijsgerige kritiek geven op enkele begrippen die zij hanteren, 
waaronder ‘vrijheid’. Verder zal ik even het profitariaat aanraken.  
 De lezer doet er zeer zeker goed aan om te begrijpen dat ik al een tijdje bezig ben 
aan een boek dat een grondige kritiek geeft op het huidige westerse systeem, en daarbij 
probeer een alternatief voor te stellen. Ik ben zeker geen voorstander van de manier 
waarop de dingen momenteel verlopen in de wereld, sociaal, economisch, ecologisch en 
spiritueel. Vrienden weten daarvan. Ik moet echter rekenen (of misschien zelfs: hopen) dat 
er ook kennissen en onbekenden dit werk zullen lezen, vandaar dat ik mijn visie via Leo 
Apostel wil citeren.  
 

“Against capitalism, against the market and consumer society, against state 
socialism and bureaucracy, in favor of grassroots initiatives , against isolation, in 
favor of natural groups, against political parties and fake democracy, against 
political professionals, in favor of multiple hierarchies of councils, against 
indifferentism and in favor of continuous attempt at political enlightenment, 
against war and violence, in favor of civil and psychological resistance (not 
excluding hunger strikes till the finish)”  
(Leo Apostel, The Philosopher Replies, 1989). 
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Kapitalisme 
Het mag duidelijk worden dat ik tegen kapitalisme ben, en mijn politieke achtergrond 
(extreem)links is. Toch moet ik nuanceren. Ik heb gezien waar links naar leidt (afwachten) 
en keer mij zeker tegen hun beleid en visie. Nochtans kan ik onmogelijk in het conservatieve 
(rechts) of liberale (centrum rechts) spectrum vertoeven. Deze moderne opdeling moet 
maar eens plaats maken voor een wetenschappelijk-morele visie op politiek i.p.v. de 
kinderachtige machtsspelletjes van politieke partijen of de bezigheidstherapie van hun 
(studentikoze) volgelingen, na of tijdens het nuttigen van een pintje (rechts) of een jointje 
(links). Er is nood aan wetenschappelijke onderzoeken om verandering teweeg te brengen, 
geen nood meer aan het eindeloze getouwtrek of het welles-nietes spelletje. Een deel van 
de NA (New Age) bevindt zich bij de linkse studenten. Doch, mijns inziens, is dit het kleinste 
deel. Toch wens ik, voor deze studenten en eventueel afgestudeerden, het woord 
kapitalisme niet in zijn historische simpelheid te hanteren. In deze tekst zal kapitalisme als 
werksynoniem staan voor het volgende systeem.  

Een panindustrieel, massaproductief & -consumptief systeem, gesteund op de 
kracht van de banken, waarbij corporaties meer macht hebben dan politici, 
waarbij zelfs deze corporaties invloed mogen uitoefenen op deze politici, en 
waarbij vrije tijd ook ingevuld wordt met industriële producten zodat het 
culturele, ecologische en sociale onderworpen wordt aan het economische. 
Tussen haakjes: economisch fundamentalisme!  

Waarover gaat het nu als het aankomt op een combinatie van dit zogezegd kapitalisme en 
New Age?  
 
New Agers zullen vaak het volgende zeggen: “Ik weiger om te werken in dit kapitalistisch 
systeem, omdat het destructief is. Door niet te werken bouw ik mee aan het alternatief.” 
Deze twee zinnen zeggen heel veel wanneer men het leven van de New Ager bekijkt.  
Typisch voor de NA is de afwijzing van dit economische systeem. Door te zeggen dat ze 
weigeren te werken binnen dit systeem stellen ze een handeling van verzet. Ze willen niets 
te maken hebben met kapitalisme, noch het economische systeem op zich, noch met de 
staat. En dat is goed. Er zouden meer zo’n mensen moeten zijn. Mijn bezwaren zijn de 
volgende.  

Logisch representatie:  
1. Ze weigeren mee te werken aan kapitalisme;  
2. daardoor weigeren ze zich te associëren met dat systeem, maar; 
3. ze willen wel uitkering, en; 
4. ze kopen dezelfde producten in dezelfde supermarkten als de mensen die wel binnen 
het kapitalistische systeem staan.  

Als ik dezelfde logica hanteer als NA komen we tot dit tegenvoorbeeld:  
1. ik haat voetbal; 
2. ik weiger om aan enige voetbalhype mee te doen; 
3. ik wil wel een gratis voetbal bij mijn volgende aankoop, en; 
4. als ik op café ga, kijk ik naar het voetbal op het grote scherm. 

Dit zijn extreme logische fouten die niet kunnen leiden tot respect voor hun filosofie. Dit is 
ultieme hypocrisie en parasitisme. Ik kan heel goed begrijpen dat ook New Agers mensen 
zijn die eten en drinken, kleren, verwarming, elektriciteit, en wat dan ook nodig hebben, 
maar dan moeten deze volledig onafhankelijk zijn van het kapitalisme!  
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Waarom zou men ook maar iets van uitkering willen aanvaarden als men werkelijk 
tegen de staat is? Het aanvaarden van de uitkering is het akkoord gaan met een 
bijstandsprincipe binnen het kapitalistische systeem. Waarom winkelt men in dezelfde 
winkels als mensen die binnen het kapitalistisch systeem staan? Het aanschaffen van 
producten die uit massaproductie komen, ongeacht het gezaag tegen kapitalisme, is het 
akkoord gaan met de huidige economische productiewijze. Dit is ongelofelijk. Men spreekt 
over ‘verzet’, maar als de NA gratis geld kan krijgen dan aanvaarden ze dat – zelfs al is dat 
geld en de reden waarom dat geld verdeeld wordt inherent een deel van het systeem 
waartegen verzet wordt. Dit is geen verzet tegen kapitalisme, dit is parasitisme binnen 
kapitalisme. Moet er aan en binnen een alternatief niet gewerkt worden? Kunnen we niet 
concluderen dat ‘niet gaan werken’ eigenlijk evenveel het bestaande systeem in 
standhoudt? Niet gaan werken als opbouw van een alternatief systeem is een ongelofelijke 
hypocriete houding waarbij de lezer onmiddellijk denkt dat velen binnen de NA mentaal 
niet gezond zijn. Ik denk echter dat er een andere verklaring is. Een verklaring die velen niet 
zullen willen horen, noch kunnen ontkrachten (als ze eerlijk zijn).  

New Agers zijn vaak creatieve mensen, en voor creatieve mensen is het moeilijk om 
te moeten gaan werken, waardoor de creativiteit en de resultaten daarvan verminderd 
worden. New Agers weigeren te werken binnen het kapitalistische systeem omdat ze geen 
zin hebben om te gaan werken. Maar omdat ze dan lui genoemd worden door mensen in 
hun omgeving geven ze er een moraalfilosofische draai aan (rationalisatie): ‘kapitalisme is 
verwerpelijk, daarin werk ik niet.’ Ik begrijp zeer sterk dat werk een afstomping creëert van 
het creatieve en dat dit heel zwaar doorweegt op de (mentale) gezondheid. Ik begrijp dat 
omdat ik het zelf meemaak. Ik wil ook niet moeten gaan werken. Werk is niet leuk. Maar 
niet alle arbeidsposities kunnen worden ingevuld als er een wettelijke voorwaarde zou zijn 
die stelt dat werk plezier moet geven. Werken is niet leuk. Niet iedereen in deze 
samenleving kan muziek of schilderijen maken; hoe sneller men dit beseft, hoe sneller men 
inziet dat werken binnen het kapitalistische systeem louter hetzelfde is als werken binnen 
een ander economisch systeem. Daarop kom ik later nog terug.  

De NA mag niet doen alsof zij de enige creatievelingen zijn en werk ervaren als een 
last. Werken is arbeid; mocht werken leuk zijn zou het volgens het personage Red uit That 
70’s Show “super wonderful crazy fun time” heten (That 70’s Show, Seizoen 2, Aflevering 
24). Men mag zich niet zomaar indekken met het filosofisch afbreken van kapitalisme, als 
voorwaarde van de weigering van werk. Andere mensen moeten ook gaan werken, voor 
sommigen betekent dit het wegstappen van onontdekte creativiteit. De NA staat voor 
gelijkheid, maar wanneer men zegt dat iedereen het ongelukkige labeur van ‘moeten gaan 
werken’ ondergaat, dat maakt de New Ager zichzelf handig ongelijk. Hij staat boven andere 
mensen. Hij mag wel ganse dagen plezier hebben in zijn kraakpand, waarin hij wiet-rokend 
in een drumcirkel zit. Gemakkelijk hé, dat verzet tegen kapitalisme? “They all wanna save 
the earth, but all they do is smoke pot and smell bad” (Eric Cartman, South Park, Seizoen 4, 
Aflevering 6). Iedereen moet bijdragen tot deze samenleving. Ongeacht het onderliggend 
socio-economisch systeem.  

Toch grappig om te zien hoe ze willen weigeren om bij te dragen tot deze 
destructieve samenleving maar als ze zelf ziek zijn of hun been breken ze plots geld moeten 
terugvorderen van de ziekenkas. Altijd maar nemen, nooit geven – dat credo herinnert mij 
eerder aan kapitalisme dan verzet ertegen.  
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De NA gaat niet akkoord! Ze willen wel werken, maar ze vinden geen jobs! Er is discriminatie 
tegen jeugd, tegen tatoeages, tegen piercings, en tegen mensen die een andere economie 
willen zien. Bullshit. Ook hier spreek ik uit ervaring. Zowel de VDAB en de RVA zijn 
bureaucratische instanties ter controle van de zoektocht naar werk. Omdat ze 
bureaucratisch zijn, zijn deze instanties gemakkelijk om de tuin te leiden met valse 
sollicitaties en geweeklaag over het weinig aantal jobs. Ook kinderen hebben is blijbaar een 
voordeel. New Agers zoeken echt niet naar werk. Ze doen wel heel goed alsof. Soms kijken 
ze wel eens naar vacatures maar dan zit er niets bij dat aan hun hoge verwachtingen en 
sterallures voldoet, dus geven ze maar op. Vervolgens kan het enkele weken of maanden 
duren vooraleer ze nogmaals op zoek gaan (normaal gezien moet men zeker om de twee 
dagen kijken naar nieuwe vacatures).  
 Hun hoge voorwaarden zijn vooral te vinden in zeer alternatieve, en zeldzame, jobs, 
zoals werken in een vegetarische winkel, een bio-boer, of een alternatieve kledingzaak. Ik 
kan zeer zeker begrijpen dat men iets constructiefs wil doen, in tegenstelling tot werken in 
een vervuilende fabriek die wegwerpproducten fabriceert. Toch negeren ze de gulden 
middenweg. Naast constructieve en destructieve jobs zijn er ook nog neutrale. Er is altijd 
een slotenmaker nodig, of een bakker, of een metser. Dit zijn neutrale jobs die geen schade 
toebrengen aan de wereld, noch het kapitalisme in standhouden. Deze jobs zullen ook 
ingevuld moeten worden nadat het kapitalisme gevallen is. Maar een slotenmaker schept 
geen vreugde, een bakker moet te vroeg opstaan en verkoopt ‘ongezond’ wit brood, en 
metsers drinken alcohol. Genoeg redenen voor New Agers om ook deze jobs te laten 
liggen! En zo gaan we door…  
 
In het zoeken naar hun perfecte job uitten ze het geloof dat vele bedrijven er een 
destructieve handelswijze op na houden. Dat is terecht. Doch, ook hier wil ik nuanceren. 
Omdat de NA gelooft dat er top-down onderdrukking is, zou alles de schuld van de grote 
bedrijven, banken, big pharma en staat moeten zijn. Het zijn de rijken, de conglomeraten, 
banken, regeringsleiders die hun geld en macht misbruiken om het ‘volk’ (volgens 
historicus Maarten van Rossem een typisch rechts woord) neer te houden. Ze houden ons 
dom, en terwijl zij rijker worden, vervuilen ze de planeet uit egoïstische redenen. Ook hier 
ga ik zeker gedeeltelijk akkoord. De morbide fascinatie met geld bij vele mensen en vooral 
de complete afwezigheid van enige moraliteit i.v.m. milieu, (kinder)slavernij, afpersing, 
moord en andere methodes om een bedrijf draaiend te houden, zijn beangstigend. Maar 
nooit, echt nooit, wordt er ook maar één maal gekeken naar de consument. Bedrijven die 
chocolade maken met cacao gewonnen via kinderslavernij zijn psychopaten, maar 
consumenten die diezelfde chocolade consumeren treft blijkbaar geen blaam. Wanneer de 
regering in een Latijns-Amerikaans land woud omkapt en daarbij de plaatselijke bevolking 
wegmaait zodat er een kerncentrale kan gebouwd worden, dan zijn dat ‘egoïstische 
klootzakken die aan niets of niemand anders denken dan geld’. Maar die kerncentrale 
wordt wel gebouwd omdat de New Agers zoveel elektriciteit verbruiken omdat ze zo vaak 
(ze hebben geen werk!) op Facebook zitten om hun anti-vaccinatie citaten te delen. 
Volledige bedrijven gaan failliet bij morele keuzes van consumenten. In plaats van hun 
geloof te uiten in een oubollig top-down systeem van onderdrukking zou de NA beter 
inzien dat we onszelf onderdrukken, en dat ook wij (het ‘volk’, de 100%) de oorzaak zijn van 
alles wat slecht gaat in de wereld. Wij zijn het dan wel niet die kinderen ontvoeren, 
opsluiten in één grote kamer met elk een emmer om hun behoefte in te doen en ze als 
slaven gebruikt, maar wij consumeren wel zulke chocolade. Meestal omdat het goedkoper 
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is. Dat is de reden waarom zulke bedrijven blijven bestaan. Het heeft niets te maken met 
corrupte wereldleiders of geldgeile ceo’s. De interne contradictie is beduidend: ‘wij’ het 
volk kunnen alles veranderen, mochten we gewoon eens beseffen hoeveel macht we 
werkelijk hebben – maar alles is de schuld van de elite (die alle macht heeft, behalve soms, 
soms hebben ‘wij’ alle macht)… 
 
Het verbaast mij trouwens altijd hoeveel er wel gekocht wordt door New Agers. Hier zien 
we een bende vrijheidsstrijders die tegen materialisme zijn en iedereen die ze maar zien 
daarom zullen verwijten, maar zelf kopen en verkopen ze steevast spulletjes om hun huis 
vol te proppen. Er is uiteraard geen sterke definitie omtrent het woord materialisme bij de 
NA. Dat is ook weer zo’n probleem. Volgens de NA is iemand die iets koopt dat hij niet nodig 
heeft, een materialist. Maar een New Ager die een zelfgemaakt prulletje koopt bij een 
andere New Ager (bv. sieraden) is geen materialist, voor een of andere onverklaarbare 
reden. Zo is iemand die voetbalt bij Club Brugge geen voetballer, maar iemand die voetbalt 
bij Anderlecht wel. Foutloze logica!  
 
De plaats van de NA binnen kapitalisme is merkwaardig. Ze zijn er tegen, maar eigenlijk 
weten ze niet goed wat er moet gedaan worden. Ergens hebben ze wel theorieën maar het 
komt erop neer dat ze eigenlijk maar wat aanpappen. Dat is ook zo in linkse kringen.  
 

Revolutie 
Vraagt men de NA naar een nieuw economisch systeem dan kennen ze geen alternatief. 
Links kan dat wel, maar daar moet men in de jaren 60 wonen om ze ook maar enige kans 
te willen geven. Zowel de NA als links antwoordt steevast ‘revolutie’! Revolutie tegen dit 
onderdrukkend systeem. Revolutie! Revolutie! Altijd is het antwoord revolutie, maar elke 
avond zitten ze terug op Facebook wiet te smoren. Al sinds de jaren 60 komt de zogezegde 
revolutie tegen kapitalisme er aan. Ondertussen zijn we 2015, 55 (!!!) jaar later, en is er nog 
niets gebeurd. Typische NA-luiheid. Klagen, en roepen en met de vinger wijzen, maar 
omwille van de wake-and-bake zijn ze te loom om hun handen te gebruiken voor iets anders 
dan het rollen van een joint. De linkse studentenverenigingen zijn uiteraard kampioen in 
het verkondigen dat er morgen revolutie is en dat je “een broodpakketje moest 
meehebben want het kon dan gebeuren dat je erop moest uittrekken om de massa’s aan 
te vuren” (Ronald Commers, Lichtpunt, Tijdgenoten, 
https://www.youtube.com/watch?v=Gs77Ua0Yv58). Echt concrete plannen, uitgewerkte 
theorieën over de praktijk, blijven steevast achterwege. Alsof men verwacht dat iemand 
anders het wel even zal doen. Altijd geklaag, maar geen focus op de kleine zaken van 
sociale verandering. Dat is jammer. De grote ‘linkse’ boeken worden niet meer gelezen, de 
revolutie telkens uitgesteld tot een meer gepastere datum, en ondertussen is alles wat fout 
gaat de schuld van anderen.  
 We mogen nooit vergeten dat mei ’68 ons heeft geleerd dat een revolte niet 
mogelijk is. Het Noorden heeft te weinig manschappen om op te kunnen boksen tegen 
zowel de bedrijven als de staat (politie) en het leger. Het linkse en New Age Noorden kan 
niet op tegen het kapitaal ervan. We zijn met te weinig, we zijn niet goed georganiseerd (in 
’68 wel, maar zelfs toen was het niet voldoende), we hebben geen concrete plannen, en 
we hebben te veel te verliezen. De enigen die wel kunnen vechten tegen de autoriteiten, 
zij die niet veel te verliezen hebben, zijn de mensen uit het Zuiden. Zoals de (recente) 
geschiedenis heeft aangetoond, is revolte – en zelfs geslaagde revolte – mogelijk in het 

https://www.youtube.com/watch?v=Gs77Ua0Yv58
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Zuiden. Vooral Latijns-Amerika kent vele succesverhalen. Het probleem van het Zuiden is 
echter dat zij periferielanden zijn van dit panindustrieel, massaproductief en –consumptief 
systeem. Dat wil zeggen dat hun opstanden geen belang hebben, geen echte draagkracht 
kennen. De verandering moet komen vanuit de centrumlanden in Europa en Noord-
Amerika. Wanneer daar het systeem gewijzigd wordt, of valt, dan doet hetzelfde 
fenomeen zich voor in de rest van de wereld. Het Noorden is waar het systeem moet 
veranderen, maar waar het niet kan vanuit dat Noorden zelf via revolutie; het Zuiden is 
waar het systeem kan veranderen, maar geen belang heeft omdat het opnieuw zal 
geïnstalleerd worden vanuit het Noorden.  
 
Wanneer de NA toch iets probeert, gaat het eerder om kraakpanden die worden 
omgetoverd tot culturele centra en volkstuintjes. Leuk. Maar niet krachtig om enig belang 
te hebben in sociale en vooral economische verandering. Merkwaardig dat dezelfde groep 
die schreeuwt om revolutie niets anders kan doen of bedenken dan ‘allemaal samen 
komen’ en een liedje zingen of in een veel te kleine tuin werken. Men kan met volkstuintjes 
geen verzet plegen tegen industriële landbouw. Daarvoor zijn er te veel mensen op de 
planeet.  
 Als ze dan toch gedwongen worden om een alternatief voor te stellen dan krijgen 
we antwoorden naargelang de huidige of nieuwe documentaires tegen kapitalisme. Ooit 
was het antwoord ‘Resource based economy’ van Jacque Fresco, te zien in Zeitgeist. Nu is 
er sprake van gratis geld (een vast basisinkomen) na het zien van de totaal-niet-
overtuigende documentaire op Canvas (Panorama: iedereen een vast basisinkomen. 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/panorama/2.36855). Ook hier 
ziet men dat de NA geen ruggengraat heeft, en langs geen kanten enig besef heeft van een 
alternatief. Eerst zijn ze tegen geld en is geld nutteloos. Nu plotseling, moet iedereen meer 
en gratis geld krijgen. Ze willen dan vrije handel, maar zoals al besproken wil de NA niet 
werken…  
 Steeds zeg ik het volgende. Ok, vanavond is het revolutie. Morgenochtend stopt 
kapitalisme. Wat gebeurd er morgenmiddag? De stilte die dan valt is zo groot als een 
woestijn. Gaat de New Ager plots een job uitvoeren? Ja, artiest. We worden allemaal 
artiest. 1/3 van alle Vlamingen zijn amateur-kunstenaars, dat wil zeggen dat we na de 
revolutie allemaal elkaars kunst kunnen bewonderen, maar het zal wel onmogelijk zijn om 
nog aan voedsel te geraken, want niemand wilt nog in een supermarkt werken, of 
vrachtwagenchauffeur zijn. Waarom zou de luie New Ager plots een job gaan uitvoeren die 
hij nu niet wil doen? Dit is niet haalbaar. Er is geen beschrijving van een economisch model. 
Er is alleen, nogmaals, geklaag.  
 Hun ‘revolutie’ is vaak kennis delen aan mensen zodat ze een beter zicht krijgen op 
dit onderdrukkend systeem. Op zich heb ik daar geen probleem mee. Uiteraard gaat dit 
niet via normale gesprekken maar wordt de mening telkens opgedrongen. Ik heb het 
gevoel dat New Agers denken dat ze slim zijn en daardoor belangrijk zijn, en dat ze daarom, 
wanneer ze een kernwoord horen in iemands conversatie, zich willen opdringen met 
alweer eens een nieuw bijgeleerd ‘feitje’. Kijk eens wat ik allemaal weet!  
 Op zich is kennisverspreiding een relatief efficiënte manier om te komen tot 
verandering, maar als het resulteert tot een NA-stijl van ‘verzet’, dan leidt dat nergens naar. 
We gaan een festival oprichten tegen racisme! Of een feestje geven tegen kapitalisme! Of 
een straat in New York bezetten! En ons plots 55 jaar later realiseren dat er niets is gebeurd.  

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/panorama/2.36855
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 We hebben nood aan verandering, en aan constructieve bijdragen. Geen nood aan 
eindeloos gejammer over het feit dat kapitalisme niet werkt. Waarom zijn de alternatieven 
ter vervanging van kapitalisme zo verschillend? De New Age is een beweging die ingaat 
tegen het huidige systeem, maar niet weet hoe het te veranderen, laat staan een visie heeft 
op een alternatief. Men hoort telkens enkele kernwoorden terugkomen, wat gebrabbel 
erdoorheen, en dan een verwijzing naar een of andere kwakzalver in een of andere 
onwetenschappelijke documentaire. Kernwoorden zoals “revolutie”, “vrijheid”, 
“equilibrium”, en een volledige kromme visie op kwantum fysica (waar gewoon een 
willekeurige claim wordt gemaakt en dan de toehoorder overtuigd wordt doordat de 
spreker het woord “kwantum” gebruikt om slim te lijken) worden vaak gebruikt. En net 
zoals een nieuw economisch systeem, zijn deze termen voor de NA leeg. Ze weten niet wat 
ze doen, ze gooien maar wat woorden in het rond. Zo ook hun onwijsgerige notie van 
vrijheid.  
 

Vrijheid 
Er is weinig dat mij zo kwaad maakt als de belachelijke, ondoordachte visie op vrijheid bij 
de NA. Dat wordt op romantische wijze voorgesteld als het ultieme ideaal, waaruit alle 
andere oplossingen komen. Ze vinden dat mensen meer vrijheid moeten krijgen. Ik 
reïtereer hierbij tekst van een eerder geschreven essay (Brief over het fenomeen ‘New Age’, 
http://nl.scribd.com/doc/96516200/Brief-Over-Het-Fenomeen-New-Age#scribd).  
 
Het vrijheidsideaal zorgt ervoor dat de New Agers, op de manier van Karl Marx (die ze 
echter niet gelezen hebben), denken dat we ons kunnen bevrijden uit de nooddruft. New 
Agers veronderstellen dat als onze vibraties gelijk zijn aan die van het universum dat we 
zullen leven zoals de oude Indianen: dansend rond het vuur in de zomer, met bloemen 
rondom ons, de mensen “vrij” en gelukkig (cirkelredenering). Dat dit beeld berust op 
romantisering van de Native Americans of op foutieve interpretatie is nogmaals een teken 
dat NA té idyllisch is. 'Het rijk van de vrijheid zal zeker komen. Als we allemaal zouden 
stoppen met rationeel denken dan zullen we een samenleving oprichten zonder arbeid als 
labeur.' Maar ook de Indianen moesten in hun tuin werken, om voedsel te produceren. En 
ook de Indianen en Aboriginals vochten soms eens onderling. Marx, en de NA, verlangt en 
streeft naar een utopisch historisch eindpunt. "Met een beroemd gebleven beeld dat ik aan 
Marx' werk ontleen: 's ochtends uit vissen gaan, 's middags een meetkunde ontwerpen en 
's avonds op de klarinet een vrolijk lied spelen" (Commers, Ronald. Kritiek van het ethisch 
bewustzijn: van liefde met recht en rede, deel 1, Leuven: Acco, 2009, p.125.). Volgens de NA 
zullen er, wanneer onze vibraties louter positief zijn, geen moordenaars en dieven meer 
zijn. Betekent dit dan dat er geen pijn meer zal zijn? Zal er dan geen liefdesverdriet zijn? 
Verdriet, waardoor iemand vibraties dus 'lager' worden. De samenleving die de NA voor 
ogen heeft, is een waar geen uitzonderingen in voorkomen, waar met andere woorden 
niemand kán klagen. Een Brave New Age.  
 Hannah Arendt gaf eerder al kritiek op deze (Marx') visie: zullen kinderen zich dan 
geen pijn meer doen, ouderlingen niet meer ziek worden, en vrouwen de pijn van het baren 
niet meer voelen? Hoe kan een menselijke samenleving perfect zijn als de mens imperfect 
is? Antwoord de NA dan dat als we onze vibraties verhogen/verbeteren dat we perfect 
kunnen zijn? Hoe kunnen we perfect worden als we al imperfect zijn? Het verbeteren van 
onze vibraties zal inherent imperfect zijn. We kunnen nu eenmaal niet ontkomen aan de 

http://nl.scribd.com/doc/96516200/Brief-Over-Het-Fenomeen-New-Age#scribd
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nooddruft. Zelfs niet in religie, want zelf als je een God als partner hebt, moet je toch nog 
individueel sterven.  
 Voor de NA is het ontkomen aan de wereld met haar pijn, haar ongeluk en haar 
imperfectie een zich verschuilen van die wereld. Ze camoufleren zich via internet, of 
proberen zichzelf uit de samenleving te zetten door een paar keren te 'trippen'. Dat de 
politieke dimensie van de mens hierbij verloren gaat wordt ofwel niet opgemerkt, ofwel 
op neer gekeken. Ook hier zou Arendt het volgende zeggen:  

"De 'menselijke mens' is de mens van de openbare ruimte, die de plaats is van 
het debat, het dispuut, de contestatie, de dialoog. Het is de plaats van de 
burgerlijke weerbaarheid. In de ideale wereld van Marx (en NA) - na het einde 
van de geschiedenis - zal er geen gemeenschappelijk project meer overblijven 
waar het samenleven van de vrije mensen mee in relatie staat en dat aan hun 
individuele en persoonlijke bestaan zin geeft." (Commers, o.c., p. 126) 

 
De noodzaak tot simplificatie bij de NA (want boeken lezen is te moeilijk, onder invloed van 
wiet daalt de concentratie) heeft ervoor gezorgd dat ze denken dat we ‘meer vrijheid nodig 
hebben’, maar helemaal niet weten wat vrijheid is, noch dat ze deze term kunnen 
verbinden met moraliteit. Ik vind het heel pijnlijk om telkens te moeten horen dat ‘ze’ (wie?) 
onze ‘vrijheid’ afpakken en ons slaven maken van kapitalisme.  

Het ideaal voor de NA is wat we negatieve vrijheid noemen. Dat is de volledige 
afwezigheid van dwang, zowel andere personen als wetten. Je mag doen wat je wilt. Dat 
lijkt voor de NA zo leuk. Maar voor de moraalfilosoof lijkt dit erg naar. Uiteraard mogen we 
niet doen wat we willen! Is dat onderdrukking? Is dat moraliteit? Het antwoord is dat het 
een mate van invulling is. Als ik willekeurig iemand in een gevangenis plaats dan neem ik 
hem de vrijheid af – hij kan niet meer doen wat hij wil. Maar als ik een politieagent de straat 
opstuur om een pistool af te nemen van een dronken, kwade man dan beperk ik zijn vrijheid 
ook, maar dan ter bescherming van zichzelf en anderen. Niets is simpel, ook al denkt de NA 
van wel.  

We hebben geen nood aan deze negatieve en lege vorm van vrijheid. Ethiek en 
vrijheid komen met andere woorden samen in de notie van positieve vrijheid.  

“Echt vrij is bijgevolg slechts diegene die over het vermogen beschikt om die 
keuzes te maken die overeenstemmen met zijn morele wezen, zodat hij in zijn 
eigen handelen universele, menselijke waarden verwerkelijkt. Een meester. 
Daarbij is de afwezigheid van externe dwang slechts de uiterlijke vorm van 
vrijheid. De inhoudelijke en innerlijke vorm van vrijheid ligt in de 
zelfdeterminatie, waarbij het individu autoriteit en wet niet afzweert – zoals in 
een negatieve vrijheidsvisie – maar de autoriteit en wet in zichzelf legt.” 
(Gescinska, Alicja. De verovering van de vrijheid, Rotterdam: Lemniscaat, 2011, p. 
107)  

  
Vandaar mijn woede als New Agers weer eens verkondigen meer vrijheid te willen. Is dit 
nogmaals een onbewuste vraag naar minder werk? Het luiheidsprincipe van de NA? Meer 
vrijheid voor iedereen! Maar wat we met die vrijheid moeten doen zeggen ze niet. Dat mag 
iedereen zelf invullen, zeker? Met wat? Wiet smoren? En wat als ik, met de meer verkregen 
vrijheid, vrij naar Afrika reis, ergens een fabriek bouw en kinderen als goedkope 
werkkrachten aanwerf? Is meer vrijheid niet eerder passend bij een liberalistisch dan bij een 
links of New Age denksysteem?  
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 Ik moet niet zomaar alles kunnen doen wat ik wil, ik moet kunnen doen wat ik wil 
als (en slechts als) dat in overeenstemming is met de wet en mijn interne morele wet. 
Daarover kunnen we in dit essay weinig bespreken omdat het vele boeken zou vergen over 
moraliteit. Die zijn elders beschikbaar.  

Zomaar vrijheid willen, zonder dat deze ingevuld wordt met inhoud is nutteloos en 
zelfs verwerpelijk. De mens moet aan zichzelf kunnen werken. Dat is vrijheid. Daarom ben 
ik voorstander van minder werkuren (30-uren week), een voorstel dat ik helaas hier niet 
kan beargumenteren. Toch, wanneer we van de dagelijkse werkdruk juist dat beetje meer 
kunnen ontkomen, kan onze culturele output iets meer stijgen. Zo kunnen we, week tot 
week, telkens opnieuw, onszelf vormen. Dat is een vorm van positieve vrijheid, een vrijheid 
die inhoudelijk wordt ingevuld, een vrijheid die ingaat tegen verveling en een te veel aan vrije 
tijd.   

Er moet gewerkt worden, er moet gitaar gespeeld worden, er moet naar kunst 
gekeken worden en er moeten boeken gelezen worden. Er mag niet een te veel aan vrije 
tijd zijn die dan als enige invulling escapisme kent. New Agers die denken dat met het 
verwerpen van kapitalisme, via revolutie, het rijk der ultieme – negatieve – vrijheid komt, 
zijn niet alleen fout, maar moeten ook tegengewerkt worden. Er zijn geen finale 
antwoorden of een ontkomen aan de nooddruft via het einde van de geschiedenis, het 
bereiken van een stagnerende ideale samenleving. We hebben onze positieve vrijheid 
nodig om, telkens opnieuw, te streven naar bevrijding van de onmondigheid, de industriële 
sleur, en de jammere, negatieve, bijeffecten van maatschappijen zoals armoede of 
criminaliteit. (Gescinska, Alicja, o.c., p. 182) 
 
Ik ben tegen kapitalisme, tegen revolutie en tegen negatieve vrijheid. Ik ben voorstander 
van een ecologische economie, een radicale reformatie en positieve vrijheid. Dit is dan ook 
meteen reclame voor een toekomstig boek (dat niet gelezen zal worden door onze 
geliefkoosde New Agers, want zij zijn al lang gestopt met lezen om ergens in een 
kraakpand te gaan smoren). 
 
Mani De Bard 
Filosoof 
12/03/2015 


