
mijn 7 ontdekkingen 
uit het boek 

Kairos
om te komen tot een nieuwe bevlogenheid in de 21ste eeuw



Kairos is in de griekse mythologie de god van het
geschikte moment. 
 
Kairos heeft een merkwaardig punk-kapsel, omdat
degene die hem in een oogwenk ziet verschijnen
wel in staat moet zijn om hem bij z'n haarlok vast
te grijpen voordat het moment weer voorbij is. 
 
 
 

Wie of wat is kairos?

   

Kairos is de strategie om los te komen van een andere griekse god van de tijd:
chronos. Die de uren telt en daarmee orde en structuur in de
wereld aanbrengt. Maar ons ook het patroon van de eeuwige herhaling
van hetzelfde oplegt. Chronos is de praktische tijd waarmee we de
westerse wereld inrichten, afspraken maken en agenda's bijhouden. 
 
We laten ons noodgedwongen bijna volledig bepalen door de kloktijd. Maar
chronos is ook een homogene en lege tijd. Omdat deze tijd geen recht doet
aan de veranderlijke karakter van de wereld. 
 
Chronos staat voor statisch en kwantitatief die noodzakelijk is om tijd in een
rechte lijn te plaatsen. Kairos betekent het subjectieve, dynamische en
kwalitatieve moment, dat juist de veranderende omstandigheden in zich heeft
en daarom ook tot verandering van inzicht kan leiden. 

Daar zit z'n haarlok dan!
Pak  'em 

op het juiste moment 
en ervaar 

wat er gebeurt

Penicilline was nooit ontdekt  

zonder Kairos. 

De intuïtie en de alertheid van Fleming

die zich wist open te stellen voor het

onverwachtse maakte dat hij de kans

greep op het juiste moment. 



   

 2. ontdek wat kairos ons brengt in de 21ste eeuwse westerse maatschappij

Chronos en Kairos vormen de twee
gezichten van de tijd. Die niet los van elkaar
kunnen worden gezien. 
 
Het gaat dus niet om een keuze, maar om
het bewaken van het evenwicht tussen
beide tijden. Dit dubbele gezicht
van de tijd kan volgens Joke Hermsen ons
denken over tijd - dat nogal eenzijdig op de
chronologische kloktijd is gebaseerd -
helpen verruimen en verdiepen. 
 
De kloktijd is in toenemende mate de
economische tijd geworden, die juist gebrek
aan tijd en versnelling oplegt.

 1. kijk eens anders naar het begrip 'tijd'

 
Wij bevinden ons in de 21ste eeuw in een tijdperk dat een aantal niet slechts als een overgang,
maar zelfs als transitie zien. We staan in meerdere opzichten op een keerpunt (technologisch,
economisch en ethisch) en hebben alle zeilen bij te zetten om de nu al onomkeerbare processen
op het gebied van ecologie een halt toe te roepen. 
 
We hebben deze ontwikkelingen om te buigen tot nieuwe momenten van betekenis. We
leven kortom in behoorlijke Kairotische tijden. Enige aandacht voor 'dat andere gezicht' van de tijd
kunnen we volgens Joke Hermsen goed gebruiken. Kairos brengt je namelijk naar nog niet
ontdekte combinaties of oplossingen voor alle daagse problematieken. Daarvoor is het wel
de kunst om die 'tijdsvorm' te leren kennen, erkennen en herkennen. 
 
We laten noodgedwongen onze levens bijna volledig door de kloktijd bepalen. We richten ons
voornamelijk op calculerend, economisch en berekend denken. Zo blijven er nog maar weinig
momenten van rust, aandacht of alerte bezinning over om de gevleugelde Kairos bij z'n haarlok te
kunnen pakken en 'eureka' te ervaren! 

Voorbeelden van 
berekenend / economisch denken:

-  Wat is het resultaat?
-  Heb je gewonnen?
-  'Dat levert niks op'
-  Dat heeft geen zin, werkt toch
niet.
-  Wat wil je later worden?
-  Ooh, dat heb je goed gedaan!
 
 



   

 4. ontdek welke bouwstenen kairos biedt

Technologie brengt ons veel. Tegelijkertijd zijn de technische middelen een aanval op het leven
en het wezen van de mens. De techniek dreigt de mens te ontwortelen en steeds meer van
zichzelf en van de aarde los te rukken. De discussie zou niet moeten gaan over het
afschaffen van de techniek. De werkelijkheid is dat de techniek er is. 
 
De vraag is wel hoe kunnen we de juiste menselijke maat vinden binnen de zich razendsnel
ontwikkelende digitale wereld. Wat is het menselijke van de mens ten opzichte van de
machine? Onderscheidt de mens zich straks nog ten opzichte van de machine? Wat doet 'de
mens' van 'het ding' verschillen en op welke manier kunnen we die specifiek menselijke
vermogens behouden? 
 
Volgens Joke Hermsen heeft 'de mens' drie unieke specifieke vermogens die ons onderscheidt
van al het andere:

de creatieve vermogens om iets nieuws te beginnen of in gang te zetten
het vermogen van enthousiasme, bezieling of bevlogenheid dat tot nieuwe inzichten en
handelingen kan inspireren. 
het ethische bewustzijn dat ons in staat stelt de juiste morele maat van onze handelingen
te vinden

 3. Ontdek wat de mens anders maakt dan de machine

Volgens Joke Hermsen liggen de bouwstenen op weg
naar de toekomst al opgestapeld in
het heden en zijn bijeengebracht door het verleden. 
 
Waar het om gaat is om met een vergrootglas naar het
heden te kijken en daar de nog niet gerealiseerde
mogelijkheden ontdekken. 
 
Die mogelijkheden liggen om ons heen te sluimeren en
wachten alleen nog op de alerte en
creatieve geest die ze op het juiste moment met de
juiste verwondering tevoorschijn weet te toveren.



   

We hebben enthousiasme nodig om tot verandering te komen. 
Zonder enthousiasme zouden we er zelfs niet aan denken 
iets nieuws te verzinnen. Enthousiasme ontstaat niet 
door wat er is, maar door wat je verlangt. Enthousiasme 
is niet af te dwingen. Je kunt je er wel voor openstellen. 
 
Vanuit enthousiasme ontstaat inspiratie. Iets dat je in een 
bliksemflits laat weten wat je te doen hebt. Zonder
enthousiasme en inspiratie beleven we geen kairos moment.
Maar als we er dan in terecht komen, is er werk aan de winkel. We
moeten toeslaan, voordat het moment weer vervlogen is. 
 
Enthousiasme werkt aanstekelijk en kan een gehele
gemeenschap inspireren. Zoals we ook omgekeerd klanken,
woorden en werken van anderen nodig hebben om geïnspireerd te
raken. Het is een gevoelsmodus die ons aanwakkert om iets
nieuws te maken, te denken of te dichten. En ook anderen
inspireren.
 
Enthousiasme ontstaat door gebaande paden eens te verlaten, 
onze neus naar buiten te steken en ons door verwondering te laten
leiden. Voor het toevallig vinden van onverwachte vondsten is 
behalve verwondering ook een zekere intuïtie nodig. Die ons niet 
laat blindstaren op wat we kennen, maar onze ogen opent 
voor het onbekende en onverwachte. We laten enthousiasme 
en inspiratie ontstaan als we in staat zijn om over de getrokken 
lijnen en keurig geperkte hegjes heen te kijken en het avontuur 
van verwondering durven aan te gaan. 
 
 Ons enthousiasme wordt pas gewekt als we het niet meteen
kunnen thuisbrengen, en na een moment hierdoor uit ons 
evenwicht zijn gebracht en vervolgens zelf aan het denken 
en verbeelden slaan om het te duiden. 
 
We kunnen die verwondering en ontvankelijkheid trainen als
we aan verbeelding, creativiteit en intuïtieve vermogens iets meer 
prioriteit geven dan in de westerse maatschappij het geval is. 
 

 5.  laat je verwonderen door enthousiasme en inspiratie

Een mens sterft 

voor het eerst 

wanneer hij zijn 

enthousiasme 

verliest. 
 

- Honore de Balzac -



   

Het Griekse 'schole'  – dat rust of nietsdoen betekent – werd door Plato een van de
belangrijkste aspecten van het denk- en leerproces gezien. 

Dat is de reden waarom we ooit ons woord school daarvan hebben afgeleid. 
 

Scholen en universiteiten zijn nu niet meer bepaald plekken die met 
rust en nietsdoen geassocieerd worden, maar eerder met 

prestatiedruk, langstudeerboetes en versnelling. 
 

Wat maakt dat we in de Westerse maatschappij zover af zijn 
komen te staan van de oorspronkelijke betekenis van het woord school?  

 

 6. Ontdek waar het woord school vandaan komt

Huh? 
Niets doen?
Op school?



   

Wanneer we de nieuwe generatie ondersteunen in het reiken naar
de nog niet gerealiseerde mogelijkheden, dan geven we ze het
fundamentele aspect van ons mens-zijn: namelijk 'leren hopen'. 
 
Wanneer de mensheid 'het allemaal wel prima vindt zoals het nu
is', dan is er geen wil meer om te veranderen en stopt ook het
proces van menswording. De vraag is alleen hoe die 'hoop' te
stimuleren?    
 
Volgens Joke Hermsen hebben we de nieuwe generatie aandacht
bij te brengen voor het verleden (door het verleden zijn we immers
waar we nu zijn) en hebben de kinderen van nu in aanraking te
komen met allerhande verschillende denkwijzen. Om ze ertoe aan
te zetten zelf kritisch en creatief na te denken. Anders zullen ze in
een leegte terechtkomen die alleen met amusement en
consumptie gevuld kan worden. In dat laatste geval betekent het
tegelijkertijd ook een vlucht uit de werkelijkheid en daarmee de
onmogelijkheid om iets te veranderen. 
 
Hoop en inspiratie hebben het alleen moeilijk in economische
tijden waarin alles in nut, in cijfers en in profijt wordt uitgedrukt. De
reductie van het denken tot een berekenend denken leidt tot
vervreemding van de wereld. Kunst, filosofie, sociologie en
geschiedenis heb je niet langer als economisch niet rendabele
vakken beschouwen, maar juist als onmisbaar voor opvoeding en
onderwijs. 
 
Zonder deze aspecten ontstaat er een leeg en kil huis, waaruit alle
hoop, creativiteit en solidariteit zijn verdwenen. Zonder dat
verliezen we iets in ons mens-zijn dat veel kostbaarder is dan
economisch gewin. 
 
Een wereld creëren waar het leven met elkaar de moeite waard is!
 

 7. Leer de nieuwe generatie 'hopen'. 

Onze hoop blijft

altijd gevestigd op

het nieuwe dat elke

generatie

voortbrengt
 

- Hannah Arendt -


