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Grond en grondeloosheid

• Verlichting en industriële revolutie hebben

mens grondeloos gemaakt. Facetten van het 

zelfde verschijnsel:

• Existentieel

• Economisch

• Ecologisch

• Politiek



Existentiële grond(eloosheid)

• Nietzsche: God is dood, er is Waarheid noch

waarheid. Wij vallen alle kanten op.

• Meister Eckhart: God is de ervaring van de grond

in ons zelf. Vergelijk ook oosterse filosofie over 

Atman en Brahman.

• Heidegger: het Zijn is grond en grondeloosheid

tegelijk.

• Aborigines: grond is bezield en het mythisch

draagvlak van de gemeenschap. (Gilles Deleuze).



Citaat Friedrich Nietzsche

• ‘Als je lang in de afgrond kijkt, kijkt de afgrond

ook in jou.’ Jenseits von Gut und Böse



Landbouwers versus nomaden

• Gilles Deleuze (1925-1995) Postmoderne
Franse filosoof met anarchistische sympathie
ontwierp een nomadologie. Kern van het 
bestaan is het onderweg zijn. De grond biedt
ons de route. 

• Stad blokkeert met zijn instituties het 
nomadische leven in allerlei opzichten.

• De opkomst van het paleosentiment. Denk
aan paleo-dieet. 





Economische grond(eloosheid)

• De industriële revolutie begon met proces van 
ontgronding.  De strijd om de ‘commons’, 
communale grond = de meent.

• De grond wordt productiemiddel. John Locke 
koppelt bezit van grond aan arbeid en productie.

• Marx: De arbeider heeft alleen zijn arbeid te
verkopen, verdwijnen van autarkie.

• Kapitalisering van de grond leidt tot speculaties
van jaren 80 en 90. Credietcrisis begon als
vastgoedcrisis.



John Locke (1632-1704)

• Van wie is de grond?

• Two treatises of government (1689) Deel II, 

hfstk 5, Of property.

• Wie zijn arbeid (lichaam) mengt met de grond

heeft recht op de opbrengst. 

• Overschotten komen hem niet toe.

• Onbewerkt laten liggen van grond is zondig.

• De Amerikaanse wildernis en de indianen.







Ecologische grond(eloosheid)

• Bouwgrond en landbouwgrond nemen steeds 

grotere gebieden in beslag.  Wilde natuur

(tropisch regenwoud)en daarmee

biodiversiteit steeds meer bedreigd.

• Verstening van de wereld.





Politieke grond(eloosheid)

• De polis bezit gemeenschappelijke ruimtes

waar de ontmoeting en het debat plaatsvindt. 

Jürgen Habermas en Hannah Arendt.

• Privatisering van de publieke sfeer is een

aanval op ‘commons’ van de cultuur.

• Is internet de nieuwe meent, de agora van de 

21ste eeuw?  





Hoe vinden we hechting?

• Grondeloosheid is kenmerk van de menselijke

conditie in deze tijd. Terug naar verleden is 

uitgesloten. 

• Fascisme en nazisme waren gevolg van 

verlangen ontworteling radicaal uit te roeien.

• Globalisering is onomkeerbaar.



Nieuwe vormen van hechting

• Erkenning dat de mens een eindig en aards wezen

is. Van stof gemaakt en tot stof wederkerend.

• Erkenning van het belang van het plaatselijke, de 

nabije wereld. 

• Voedsel is onze meeste direct band met de aarde.

• Bewustwording dat wij ruimte en geschiedenis

met elkaar delen. Eerherstel voor communale

grond.



Wonen en grond

• Hoe wordt de stad aardser? De stad is de 

huidige biotoop van de moderne mens, maar

ook van plant en dier. Biotope City.  Op naar

een werkelijk samenleving.

• Van groeieconomie naar

subsistentieeconomie. Belang van de lokale

(voedsel)productie. 

• Van consumptiestad naar transitiestad.





Stelling

• Voedsel, grond en gemeenschap hangen meer

met elkaar samen dan wij tot nu toe hebben

willen zien.  De hedendaagse stad moet die 

samenhang in praktijk brengen.


