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De kunst van de omgekeerde empathie 
 

Zullen we eens ophouden zo verontwaardigd en zelfingenomen te zijn over al die privéjets die 

naar het World Economic Forum (WEF) in Davos gevlogen worden? Als we willen begrijpen 

waarom de obsceen rijken zich zo gedragen, moeten we de manier veranderen waarop we naar 

hen kijken. 

 

Drie dingen om te overwegen: 

 

1. Leer het toepassen van  ‘omgekeerde empathie’ 

 

Empathie is het vermogen om je in te leven in de gevoelens van anderen. Omgekeerde 

empathie is jezelf verplaatsen in de, vanuit jouw standpunt, negatieve gevoelens van anderen. 

Met andere woorden: we moeten ons verplaatsen in de mindset van de stinkend rijken, de ‘ik 

ben zo rijk dat het me geen reet kan schelen wat anderen voelen’-mensen. 

 

2. Deze obsceen rijke mensen worden omringd door en praten alleen maar met 

hun eigen soort. 

 

Ze worden voortdurend bevestigd en versterkt door hun eigen groepjes van familie, gezin, 

vrienden, collega's en teamgenoten, die hen continu vertellen dat het ‘goed’ is wat ze doen. 

 

— ‘Met het vliegtuig naar Davos vliegen?’ ‘Zeker weten. Welke?' 

— In de meest luxueuze resorts verblijven?’ ‘Absoluut. Hoe meer sterren hoe beter’ 

— ‘Met de Rolls-Royce van werkplaats naar werkplaats gaan?’ ‘Natuurlijk. Koel de 

champagne!' 

 

3. Deze obsceen rijke mensen zien hun eigen gedrag als ‘normaal’. 

 

In hun ogen is het prima om ‘de jet te nemen’. ‘Alle anderen doen het toch ook, dus waarom ik 

niet?’ Ze conformeren zich voortdurend aan gedrag dat ‘normaal’ is binnen hun eigen sociale 

groepen van gelijken. Na een tijdje wordt je rijke gedrag het ‘nieuwe normaal’.  Als je alleen 

maar omringd bent door rijken, word je vanzelf een van hen. Je kunt daar niet overleven als je 

je burgerlijke houding in stand houdt. 

 

Zie je wat ik bedoel?  



 

De enige manier om de stinkend  rijken uit hun comfort-zones, hun veilige sociaal versterkte 

omgevingen te halen, is door te leren te denken zoals zij, de specifieke habitat die ze bevolken 

te begrijpen en ze daar te krijgen waar het pijn doet: belastingen en subsidies. 

 

— Voer een progressieve belastinghervorming in, maar optimaliseer deze zodat ze hun geld 

niet in een woede-uitbarsting verbranden.  

— Schaf alle subsidies af op fossiele brandstoffen, plasticproductie en andere 

milieuvervuilende activiteiten. 

— Wijzig de wetten op belastingontduiking en belastingontwijking en elimineer alle 

belastingparadijzen. 

— Dwing gelijke beloning af: als de obsceen rijken hun inkomen met 20% verhogen, krijgen 

alle werknemers een loonsverhoging van 20%. 

— Corrigeer het minimumloon voor inflatie over de afgelopen dertig jaar en verdubbel het 

dan nog eens. 

 

Als je dit allemaal een beetje naïef vindt, geniet dan in ieder geval een tijdje van de gedachte. 

 

Onthoud: zolang we ons blijven verstoppen in onze eigen kleine sociale groepen, ons 

conformeren aan elkaar en alle buitenstaanders veroordelen voor wat ze zeggen en doen, dan 

zijn we niet beter of slimmer dan de obsceen rijken die met hun privéjets naar het WEF in 

Davos vliegen. 

 

Denk er gewoon eens rustig over na. Dat is alles wat ik vraag. 

 

https://www.greenpeace.org/international/press-release/57867/hundreds-of-ultra-short-

private-jet-flights-to-davos-world-economic-forum/ 

 

Meer weten? 

 

https://www.demensalsgrens.nl  

 

‘De mens als grens — Over de onbuigzame barrières van ons bestaan’.  
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