
Wauw, wat een tekening! 

 

De sloppenwijken links en rechts de Westerse cultuur met daartussen, een muur, ‘The Wall’. 

En ik? Ik zweef daar middenin... en vraag mij af hoe we die twee met elkaar kunnen verbinden.  

Als architect of interieurarchitect, als romanticus of rationalist, als...?  

Moeten we de muur afbreken, zullen wij de muur nog hoger bouwen of verbouwen? 

Is één of meerdere tunnels een verbindingsmogelijkheid of leggen we beter bruggen? 

 

Ik zet mijn wat meer filosofische bril op en kijk nog eens naar die tekening...  

Hoe kunnen wij deze grens vervagen en is er daadwerkelijk een ‘goede’ of ‘foute’ oplossing? 

Een brug, een tunnel of slopen die muur, hierover kan worden gediscuteerd.  

De doelstelling moet toch zijn: links en rechts met elkaar verbinden. 

 

Anno 2010, het individualisme triomfeert. Zolang ík het maar goed heb... 

Alles moet vooruitgaan, hoe sneller, hoe beter. Nieuwe producten en hun promotie weerspiegelen nog meer luxe.  

Wordt het geen tijd om dit de rug toe te keren? Links moet wat meer ontvangen en rechts moet wat afremmen.  

Initiatieven zoals het jaar 2010, Europees jaar van de strijd tegen (sociale) uitsluiting en armoede, kunnen vorm 

geven aan dit gedachtegoed. 

In het verleden hebben Hobbes en Schopenhauer op hun beurt individualisme en maatschappelijk belang met 

elkaar geconfronteerd. 

 

Thomas Hobbes, Engels filosoof, zegt dat ‘goed’ en ‘kwaad’ betrekking hebben op een individu en daarom 

relatief is. Hij heeft een aantal natuurwetten opgesteld, maar hij verbindt deze niet met de ethiek. 

Hij wil dus niet aangeven wat ‘goed’ zou zijn, maar wat de mens op grond van een redelijke afweging moet 

doen. 

Het heeft geen zin om te oordelen wat een goede aanpak zou zijn en wat niet, maar we moeten nadenken over de 

gevolgen van dit doen. Op deze manier wordt ‘goed’ gedefinieerd in termen van wat goed is voor het belang van 

anderen. 

Men zou dus misschien beter zoeken naar het grotere goed van gemeenschap in plaats van te focussen op het 

individu en de steeds hogere egoïstische waarden na te streven. 

 

Mensen worden gedreven vanuit een bepaald egoïsme, ‘Vain Glory’. Sommige zijn zo ijdel dat zij anderen 

schaden om hun trots te bewaren. Zo ontstaat er een ‘Bellum omnium in omnes’, een ‘oorlog tussen allen’ en is 

er de onzekerheid of men zelf kan genieten van datgene wat men heeft geproduceerd. Uit verlangen naar 

zekerheid en veiligheid onderwerpen mensen zich, ook volgens Hobbes, d.m.v. het afsluiten van een 

maatschappelijk contract, aan de wil van een autoritaire staatsorde die de absolute macht heeft. 

 

Schopenhauer zegt dat ‘elk individu, dat volledig opgaat in een oneindige wereld en daarin tot niets wordt 

gereduceerd, zich niettemin tot middelpunt maakt van de wereld, zijn eigen bestaan en welzijn boven al het 

andere stelt en zelfs bereid is om de wereld te vernietigen, alleen maar om zijn eigen ik’. 

 

Individualisme en het algemeen belang zijn dus met elkaar verbonden. Individualisme kan niet zonder algemeen 

belang en algemeen belang kan niet zonder individualisme. 

Deze verbinding kan niet strak als een tunnel of brug worden gerealiseerd maar kan worden gesymboliseerd als 

een weegschaal die op zoek is naar het in balans komen. 

Alles lijkt er op te wijzen dat de muur moet worden gesloopt, links en rechts moet in elkaar kunnen lopen zodat 

het evenwicht wordt gevonden. 

 

Wauw, wat een tekening! 



Bronnenlijst 

 

Cursus filosofie docente Bauer D. 

 

http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan-contents.html 

 

http://plato.stanford.edu/entries/schopenhauer 

 

http://www.daviddekker.com/Philosophy_Medelijden.html 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes 

 

http://www.liberales.be/figuren/hobbes 

 

 

 

 


