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‘We can’t solve our problems with the thinking that created them’
- Albert Einstein

Minister Schippers mocht een tijdje geleden een diagnostische pleister tonen in het zondagochtendprogramma van WNL. Met die pleister kunnen heel veel
lichaamsfuncties worden uitgelezen. Het is een prachtige
innovatie, waarmee niet alleen veel kosten aan artsenbezoeken kunnen worden bespaard –mits goed gebruiktmaar waarmee juist ook heel veel gezondheid kan worden gewonnen.
De wereld is zo snel veranderd. Deze zomer is het 45 jaar
geleden dat wij door het werk van mijn vader van een
Fries woudhuisje op een flat in ‘Holland’ terechtkwamen.
Het was weliswaar de provincie Utrecht, maar buiten
Friesland was er naast Groningen eigenlijk alleen maar
Holland. Het zal wel een taalkwestie zijn geweest. Van
het houten ‘húske’ thuis was er ineens een echt WaterCloset, net als op school; de enkel –koperen- koude
kraan in de keuken leverde daar ineens ook warm water
en aan de andere kant van de muur stroomde het zo uit
de douche. Nu hebben we tegenwoordig aan een
Zweeds beekje ook zoiets en voelt dat aan als van eeuwen geleden.
In de ‘80er jaren schreef ik voor mijn scriptie nog brieven
aan de bibliothecaris van een Duitse universiteit met de
vraag of in hun bibliotheek nog bepaalde auteurs voorkwamen. Postzegel er op. Weken later kreeg ik dan een
–ontkennend- antwoord. Aan de overzijde van de oceaan beschikten de universiteiten al over een intrainternet, maar hier waren we nog niet zover. Het is hard
gegaan in enkele decennia. Nu Skyped mijn moeder met
haar kleinkinderen, waar ze ook ter wereld zijn.
Enkele dagen na de Europese verkiezingen horen we
allerlei interpretaties van de uitslagen. De zogenaamde
Eurofielen laten vooral sussende woorden horen: ‘Het
project gaat gewoon door! We hebben immers gewonnen.’ De Eurocritici roepen het tegenovergestelde, met
overigens dezelfde argumentatie. Het gekrompen grote
middenveld laat het meeste twijfel horen en zal uitein-

delijk het verschil moeten maken. Er zijn politici die roepen dat de kiezer het niet begrepen heeft, maar een
groter feit is dat de kiezer ook zelden wat mag terugzeggen. Voor Europa is dat één stem in de vijf jaar. Onze
half miljard stemmen kunnen zo alleen nog als een soort
‘groepskennis’ worden beschouwd en het is goed als
onze verkozen afgevaardigden zich dat terdege bewust
zijn.
Naast het onbegrepen collectief zijn er overigens de
eindeloos vele ‘tribes’, waar Seth Godin heel leesbaar
over schrijft. En de nieuwe technologie zal uiteindelijk
steeds meer ‘bronnen’ democratiseren, zoals het internet dat al met het vrije denken doet. ‘Europa’ heeft er
daarom heel goed aan gedaan de netneutraliteit te garanderen tegen de ‘Googles’ van deze wereld. Uiteindelijk willen wij van ‘global’ nu niet terug in de tijd, maar
we willen juist vooruit – een ‘global village’ met eigen
tribes en een waarde(n)vol leven.
Toch moet ‘de’ politiek nog ontwaken. Dat geldt bijvoorbeeld op het terrein van onze energievoorziening. Een
prachtig voorbeeld is Samsø, het duurzame Deense
energie-eiland, dat in 10 jaar tijd voor 100 procent zelfvoorzienend werd en alles is in handen van de bevolking
zelf!
Het is niet alleen de energiemarkt; het betreft de financiële markten, waar we al die jaren een willekeurige
speelbal van zijn; het geldt ook zeker ons dagelijks brood
en wat er verder op ons bord mag komen en raakt onze
zorg om gezondheid. Al deze monopolies moeten doorbroken worden.
Met de netneutraliteit heeft het Europees parlement
laten zien dat ‘ze’ het kunnen! Het is mogelijk te kiezen
vóór haar burgers en vóór ruimte om te innoveren. Gezondheidszorg moet weer worden wat de naam zegt:
zorg voor de gezondheid. Dat vraagt dat de mens weer
wordt gezien; dat niet enkel symptomen worden bestreden, maar de mens in zijn verschillende dimensies wordt
gezien, zoals Frankl zijn hele leven bepleit heeft. Het
vraagt ook een stevige politieke vuist om juist nieuwe
initiatieven en frisse benaderingen de ruimte te bieden.

En om de druk van het grote geld te weerstaan. Om elke
Europarlementariër staan 25-!- goedbetaalde lobbyisten.
En veel daarvan komen uit de farmaceutische industrie.
Zij hebben dan ook gigantische omzetten te verdedigen.
De top-3? Johnson & Johnson – $61.9 miljard; Pfizer –
$50.0 miljard; Roche – $47.6 miljard (bron). Deze grootmachten hebben geen belang bij echte vernieuwingen of
een integraal diagnostiek.
Er valt nog heel wat te winnen voor de politiek – én voor
ons als Europese burgers. Een wereld aan vrijheid in
verantwoordelijkheid; een wereld aan gezondheid en

zorg – en altijd op de menselijke maat; een wereld aan
wetenschap, en waar het de mens aangaat het besef dat
onze normgroep altijd weer één is (N=1); misschien niet
in onderzoek, maar wel in de behandeling. Frankl noemt
die mens in diepste zin een ‘geistige Person’, de mens
zoals deze in diepste zin is, onbeschadigd en onaangetast. En in Europa lopen daar een slordige 500.000.000
van rond. Wat een opgave en welk een uitdaging. Volksvertegenwoordigers – neem jullie verantwoordelijkheid
voor onze menselijke vrijheid (o ja, neem de dieren dan
ook wel mee).

