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De wijze waarop onze patiënten
tijdens de analytische arbeid hun
invallen uiten, geeft ons aan-
leiding tot enkele interessante
observaties. ‘U zult nu wel denken
dat ik iets kwetsends wil zeggen,
maar dat ben ik echt niet van plan.’
Wij begrijpen dat een juist
opkomende inval dan wordt
afgewezen door projectie. Of: ‘U
vraagt wie deze persoon in de
droomkanzijn.Mijnmoeder ishet
niet.’Wij corrigeren: ‘Dus is het uw
moeder.’ Wij nemen de vrijheid
ombijhetduidendeontkenningte
negeren en louter de inhoud van
de invaleruit te lichten.Het isalsof
de patiënt heeft gezegd: ‘Ik heb bij
deze persoon aan mijn moeder
moeten denken, maar ik heb geen
zin omdeze inval te accepteren’.

Soms kan men de gezochte
opheldering over het onbewust
verdrongene heel vlot vinden.
Men vraagt: ‘Wat vindt u in deze
situatie het alleronwaarschijn-
lijkst? Wat stond toen volgens u
het verst van u af?’ Loopt de

patiënt in de val en noemt hij
datgene waaraan hij hetminst kan
geloven, dan heeft hij daarmee
bijna altijd het juiste toegegeven.
Een aardige tegenhanger van dit
experimentdoetzichvaakvoorbij
dwangneurotici die al in de
geheimen van hun symptomen
zijn ingewijd. ‘Ik heb een nieuwe
dwangvoorstelling gekregen. Mij
viel daarbij meteen in dat ze dit
ene zou kunnen betekenen. Maar
nee, dat kan niet waar zijn, want
dan had het mij niet kunnen
invallen.’ Wat hij met deze van de
kuur afgeluisterde motivering
verwerpt, is natuurlijk de ware
betekenis van de nieuwe dwang-
voorstelling. Een verdrongen
voorstellings- of gedachteinhoud
kan dus tot het bewustzijn
doordringen, mits men die kan
ontkennen.

Iets ontkennen is een manier om
van het verdrongene kennis te
nemen, eigenlijk al een opheffing
vandeverdringing,maaruiteraard
geen aanvaarding van het ver-
drongene. Men ziet hoe de
intellectuele functie zich hier
scheidt van het affectieve proces.

Sigmund Freud
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Met behulp van de ontkenning
wordt alleen het ene gevolg van
het verdringingsproces onge-
daan gemaakt, namelijk dat de
voorstellingsinhoud niet het be-
wustzijn bereikt. Daaruit vloeit
een vorm van intellectuele aan-
vaarding van het verdrongene
voort, terwijl hetessentiële aande
verdringing blijft bestaan. In de
loop van de analyse bewerk-
stelligenwij vaak een andere, zeer
belangrijke en nogal bevreem-
dende wijziging van diezelfde
situatie. Het lukt ons om ook de

ontkenning te overwinnen en de
volle intellectuele aanvaarding
van het verdrongene te realiseren
— het verdringingsproces zelf is
daarmee echter nog niet
geëindigd.

Omdat de intellectuele oordeels-
functie als taak heeft om
gedachteinhouden te bevestigen
of te ontkennen, hebben voren-
staande opmerkingen ons naar de
psychologische oorsprong van
deze functie geleid. Ontkennend
over iets oordelen wil in wezen

“Iets ontkennen is een manier om van
het verdrongene kennis te nemen”
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zeggen: ‘Dat is iets dat ik het liefst
zou verdringen.’ De veroordeling
is het intellectuele substituut van
de verdringing, haar ‘nee’ een
merkteken daarvan, een certi-
ficaat van oorsprong, zoals het
bekendemade in Germany. Door
middel van het symbool van
ontkenning ontworstelt het
denken zich aan de inperkingen
van de verdringing en verrijkt het
zich met inhouden die het voor
zijn functioneren niet kan ont-
beren.

De oordeelsfunctie moet in
hoofdzaak twee beslissingen
nemen. Ze moet aan een ding een
bepaalde eigenschap toe-
schrijven of ontzeggen, en ze
moet erkennen of betwisten dat
een bepaalde voorstelling in de
realiteit bestaat. De eigenschap

waarover een beslissing moet
worden genomen, kan oor-
spronkelijk goed of slecht, nuttig
of schadelijk zijn geweest. In de
taal van de oudste, orale drift-
impulsen uitgedrukt: ‘Dit wil ik
eten of wil ik uitspugen’, en nog
overdrachtelijker geformuleerd:
‘Dit wil ik inmij binnen brengen en
dat wil ik uit mij weren.’ Dus: ‘Het
moet in mij of buitenmij zijn.’ Het
oorspronkelijke lust-Ikwil, zoals ik
eldersbetoogdheb,alleswatgoed
is inzich introjecterenenalleswat
slecht is uitwerpen. Wat slecht is,
wat het Ik vreemd is,wat zich in de
buitenwereld bevindt, is voor het
lust-Ik aanvankelijk één en het-
zelfde.Deanderebeslissingdiede
oordeelsfunctie moet nemen
over het reële bestaan van een
voorgesteld ding — is een
interesse van het definitieve

“Het eerste en meest directe doel
van de realiteitstoetsing is dus
niet om in de reële waarneming een
object te vinden dat met het voor-
gestelde correspondeert, maar om
het terug te vinden, zich ervan te
overtuigen dat het er nog is”



77

reële Ik, dat zich uit het
aanvankelijke lust-Ik ontwikkelt
(Realiteits-toetsing). Nu gaat het
er niet meer om of iets dat wordt
waargenomen (een ding) al dan
niet in het Ik moet worden
opgenomen, maar of iets dat in
het Ik als voorstelling voorhanden
is, ook terug is te vinden in de
waarneming (realiteit). Het is,
zoalsmenziet, alweereenkwestie
van buiten en binnen. Wat niet-
reëel, louter voorgesteld, sub-
jectief is, bestaat alleen binnenin,
het andere, reële, tevens buiten.
In deze ontwikkeling wordt het
lustprincipeniet langergerespec-
teerd. De ervaring heeft geleerd
dat het niet alleen van belang is of
een ding (bevredigingsobject) de
‘goede’ eigenschap bezit, dus in
het Ik opgenomen verdient te
worden,maarookofhetbestaat in
de buitenwereld, zodat men al
naar behoefte zich daarvan
meester kan maken. Om deze
vooruitgang te begrijpen moet
men zich herinneren dat alle
voorstellingen stammen van
waarnemingen, herhalingen hier-
van zijn. Oorspronkelijk staat dus
het bestaan van de voorstelling al
borgvoorderealiteitvanhetvoor-
gestelde.

De tegenstelling subjectief-objec-
tiefbestaatniet vanbeginaf aan. Ze
ontstaat pas doordat het denken

het vermogen bezit om wat een-
maal is waargenomen door re-
productie in de voorstelling weer
te actualiseren, terwijl het object
buitennietmeervoorhandenhoeft
te zijn. Het eerste enmeest directe
doel vande realiteitstoetsing isdus
nietomindereëlewaarnemingeen
object te vinden dat met het voor-
gesteldecorrespondeert,maarom
het terug te vinden, zich ervan te
overtuigen dat het er nog is. Wat
verder tot de vervreemding tussen
het subjectieve en het objectieve
bijdraagt,vloeituiteenanderegave
van het denkvermogen voort. De
reproductie van de waarneming in
de voorstelling is niet altijd de
getrouwe herhaling van die waar-
neming; ze kan door weglatingen
zijn gemodificeerd, door het
versmelten van verschillende
elementen veranderd. De realiteit-
stoetsing moet dan controleren
hoever deze vervormingen gaan.

Maar men ziet dat de inschakeling
van de realiteitstoetsing als
premisse heeft dat objecten ver-
loren zijn gegaan die ooit reële
bevrediging hadden geschonken.
Oordelen is de intellectuele daad
die over de keuze van de motori-
sche handeling beslist, een eind
aan de opschorting door het
denken maakt en als brug tussen
denken en handelen dient. Ook de
opschorting door het denken heb
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ik al elders besproken. Ze is te be-
schouwen als een verkennend
handelen, een motorisch tasten
waarbij geringe hoeveelheden
energie worden aangewend.
Denken wij eens goed na: waar had
het Ikdit tastenaleerdergeoefend,
op welk punt had het de techniek
geleerd die het nu bij de denkpro-
cessen toepast? Dit gebeurde aan
het sensorische uiteinde van het
psychische apparaat, bij de zintuig-
lijke waarnemingen. Volgens onze
hypothese is de waarneming
immers niet een louter passief
proces, maar zendt het Ik naar het
waarnemingssysteem periodiek
kleine bezettingsquanta, door
middelwaarvanhetmonsters trekt
van de externe prikkels, om zich na
deze tastende uitval telkens weer
terug te trekken.

De bestudering van de oordeels-
functie biedt ons wellicht voor het
eerst inzicht indewijzewaaropeen
intellectuele functie ontstaat uit
het spel van de primaire drift-
impulsen. Het oordelen is de doel-
matige verdere ontwikkeling van
het zich aanvankelijk volgens het
lustprincipe voltrekkende proces
waarbij het Ik iets opneemt of uit-
stoot. Zijn polariteit lijkt te passen
bij de oppositie tussen de twee
driftcategorieëndiewij hebben ge-
postuleerd. De bevestiging — als
substituut van de vereniging — be-

hoort tot de Eros, de ontkenning —
opvolger van de uitstoting — tot de
destructiedrift. De algemene lust
om alles te ontkennen, het negati-
visme van menig psychoticus,
moet waarschijnlijk worden opge-
vatalstekenvandeontmengingvan
driften door terugtrekking van
libidineuzecomponenten. Maar de
oordeelsfunctie kan pas werken
doordat de schepping van het ont-
kenningssymbool het denken in
staat heeft gesteld een eerste stap
te zetten naar onafhankelijkheid
van de gevolgen van verdringing en
dus ook van de dwang van het lust-
principe.

Metdezeopvattingvandeontken-
ning is het zeer goed te rijmen dat
men in de analyse nooit een ‘nee’
uit het onbewuste kan vinden en
dat de erkenning van het on-
bewuste door het Ik wordt uitge-
drukt in een negatieve formule.
Er is geen sterker bewijs voor de
geslaagde blootlegging van het
onbewuste dan als de analysand
daarop reageert met de zin : ‘Dat
heb ik niet gedacht ’ of: ‘Daaraan
heb ik niet (nooit) gedacht’.

❒
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Tom Seidmann-Freudn ts
Tom Seidmann-Freud (1892-
1930) was een illustrator van
kinderboeken en nicht van
Freud. Ze werd geboren als
‘Martha’ maar begon zichzelf
‘Tom’ te noemen vanaf haar
vijftiende. De bovenstaande
beelden komen uit een
kinderboek getiteld ‘Boek
der Hazenverhalen’ waarin ze
haar vreemde dromen over
konijnen verbeeldt in quasi-
apocalyptische taferelen.
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Religie is de opium van het
volk.

Proletariërs
aller landen
verenigt u!

De filosofen hebben de
wereld slechts
verschillend

geïnterpreteerd; het komt
er op aan haar te
veranderen.

foto: eĳi ohashi
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Vaak zijn theorieën tijdgebon-
den en vooraleer een theorie
inzake relevant kan zijn voor
de huidige samenleving moet
diedusookbeantwoordenaan
de huidige samenleving. Zo
ook voor het marxisme. Ver-
schillende kritieken die Marx
had op de kapitalistische
samenleving hebben zeker
nog een grote waarde,
anderen echter wat minder.
Om een waardig marxisme te
creëren moeten wat dingen
herbekekenworden.

Het eerste zou de interpre-
tatie van de klassen zijn.
Bourgeoisie en proletariaat
zoals Marx die gebruikte zijn
niet langer echt van toepas-
sing in deze huidige
samenleving. Mensen hebben
tegenwoordig meer bezit dan
dat men in Marx zijn tijd had.
De meeste mensen hebben
eenauto, frigo, microgolf,etc.

Zaken die vroeger als typisch
bourgeois werden gezien, zijn
nu een basis van de samen-
leving. Waar vroeger de arbei-
der net genoeg loon kreeg om
te overleven, krijgt die nu ge-
noeg om te overleven en om
mee te doen aan de consump-
tie. Waar vroegermensen niet
konden meedoen aan het cul-
turele leven, worden ze nu
geduwd in een extreme con-
sumptiemaatschappij waar ze
hun extra geld tegenaan
moeten smijten. De mens
krijgt nu genoeg tijd om te
ontsnappen aan de wereld en
zo het winstbejag extra aan te
wakkeren.

Ook is de automisatie de
arbeider buitenspel aan het
zetten. Waar vroeger de
kapitalist de arbeider nodig
had om winst te maken via
uitgebuite arbeid, althans
volgens Marx, is dat nu niet

De Dialectiek
in Werking
Jef Gerets leidt in
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langer het geval. Machines
kunnen de lage arbeid van
mensen overnemen en dat
veel productiever uitvoeren.
Om relevant te zijn op de
arbeidsmarkt zullen mensen
niet langer kunnen rekenen
om makkelijke arbeid. Dit zal
veel efficiënter overgenomen
worden door machines. Het
probleem zal dan niet zijn dat
de arbeider uitgebuit wordt
op zijn werk, het probleem is
dat de arbeider geen werk
heeft.

Dekwestievanrevolutieisook
één die aandacht verdient.
Door het internet zijn we
allemaal met de gehele
wereld in contact. De leuze
“Proletariërs aller landen
verenigt u!” kunnen we nu het
best gebruiken. Men moet
maar denken aan de dood van
George Floyd in de VS die ook
hiereenhelebeweging ingang
heeft gesteld en ons heel
koloniaal verleden nog maar
eens uitdrukkelijk in vraag
heeft gesteld. De kracht om te
emanciperen is nog nooit zo
sterk geweest. Meer en meer
komen we terecht in een
collectief bewustzijn. Een
zwaard heeft echter twee
snijdendekanten.Het internet
geeft via gepersonaliseerde
algoritmes ook de mogelijk-

heidomin jeeigen informatie-
bubbel te blijven, waardoor
kritisch nadenken en in debat
gaan altijd maar moeilijker
wordt.

We kunnen ons ook de vraag
stellen of een revolutie wel de
manier is om vooruit te gaan.
De geschiedenis staat vol van
bloederige revoluties waar-
van de uitkomsten meestal
niet wenselijk waren.
Misschien is het tijd om op
andere manieren te werk te
gaan.

Waar het oude marxisme
veelal de focus legde op het
economische, kunnen we het
marxisme ook gebruiken om
kritiek te uiten op het
culturele vlak. Er zijn meer-
dere politieke assen waarop
men links en rechts kan zijn.
Het wordt tijd dat marxisten
zichookbezighoudenmethet
culturele. In de 20ste eeuw
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hebbenverschillendedenkers
het marxisme gebruikt om
ook een culturele analyse
temaken. Zowel postmodern-
isten als poststructuralisten
vertrekken uit een marxis-
tisch denkkader. Marxisten
kunnen hier perfect een
alliantie sluiten.

In de vorige eeuw heeft het
kapitalisme haar dominantie
getoond. We hebben voor het
kapitalisme nog geen echte
oplossing. Wil het marxisme
overleven in deze maat-
schappijdanmoetdieeenwel-
gevormde oplossing geven
op het vraagstuk dat het
kapitalisme is. George Sorel
geeft in zijn boek Reflections
on Violence aan dat Marx niet
had gezien dat een revolutie
ten tijde van decadentie het
verleden voor de decadentie
als nieuw ideaal zou kunnen
beschouwen.Dit is ietswatwe
in de geschiedenis hebben ge-
zien bij de opkomst van het

fascisme dat haar ideaal in het
verleden legde.Wezienhetnu
bij Vlaams Belang die het
ideaal legt bij een samen-
leving voor dat er migranten
(of ‘tuig’ zoals ze het over hen
hebben), zijnbinnengekomen.

Ook is er de vraag welke
economische groei er zal zijn
nadat het kapitalisme weg is.
Welk economisch systeemzal
het dan overnemen en ervoor
zorgen dat onze welvaart nog
steeds groeit, wat nodig is
aangezien zaken vervallen en
we toch in zeker mate dit
moeten vernieuwen. Zoals
Alice in Wonderland moet je
rennen om op dezelfde plaats
te blijven. Blijf je stilstaan dan
ga je achteruit. We hebben
hier, naar mijns inziens, nog
geenoplossing voor. Eengeld-
loze maatschappij geeft dan
alweer andere problemen, die
wat teuitvoerig zijnomhier te
bespreken.
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Een ander punt is dat we
moeten leren uit de gefaalde
communistische samen-
levingen. Het argument “maar
dat was geen echt commu-
nisme!” is een loos argument.
Uiteraard was de Sovjet-Unie
niet het communisme dat
Marx maar heel sporadisch en
niet gestructureerd in theorie
heeftuitgezet.Uiteraard ishet
verschillend, maar misschien
is het tochmeer gelijk dan we
zouden willen geloven. In de
praktijk zijn de dingen anders
dan in de theorie. Het
kapitalisme dat we nu hebben
is ook niet hetzelfde als het
kapitalisme waar Adam Smith
of Milton Friedman over
schreven.

Door deze experimenten (als
ik deze regimes zo mag
noemen) te accepteren en te
bestuderen, kunnen we er
effectief uit leren. Zo zou het
helpen om te weten dat revo-
lutionairen niet de boeren
moetenvermoordendiezeals
kapitalisten hebben be-
stempeld, waardoor 7 mil-
joen mensen in Oekraïne
sterven van de honger. Door
vast te klampen aan een Marx
van het verleden, bereikt het
marxisme niets. Tijden zijn
anders. Conflicten zijn ver-
anderd.Alleendoordetheorie

van Marx heruit te vinden zal
het marxisme een volwaar-
dige plaats in het maat-
schappelijk debat kunnen
verdienen, en niet weg-
gewuifd worden als radiaal
linkse praat. Marx is een
waardevolle filosoof die een
mooie contributie geeft aan
het debat, maar net zoals we
niet langer op Plato ver-
trouwen voor een mooie
politieke analyse zonder hem
aan te passen aan de heden-
daagse tijd, zomoetenweook
Marx verbeteren. Dat is de
dialectiek in werking.

❒
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Wanneer we onszelf de vraag stel-
len welke rol het marxisme speelt
in onze hedendaagse samenle-
ving,hoevenwenietvertezoeken.
Dehuidigepandemievoorzietons
vanmeerdanvol-doende insteken
om de kracht van het marxistisch
analysekader te toetsen. Hoe de
gezondheidszorgwordt georgani-
seerd in het kapitalisme is
namelijk een uitgelezen voorbe-
eldvanMarx’besprekingvandeka-
pitalistische productie-wijze.

Klassenstrijd,
het kapitalisme en het denken

Twee van de belangrijkste bij-dra-
gen vanMarx aandege-schiedenis
van het denken zijn de theorie van
klassenstrijd en de verbinding van
theorie en praktijk. Hoewel ik ze
hierals tweezakenvoorstel zijnze
echterintiemmetelkaarvervloch-
ten. We zullen hier een snelcursus

geven van enkele cruciale eigen-
schappenvandemarxistischethe-
orie.

Klassenstrijd

Een klasse is volgens Marx en En-
gelseengroepmensendiezichop
een bepaald manier tot het pro-
ductieproces verhoudt. Door-dat
deze mensen zich op een-zelfde
manier tot het productie-proces
verhouden hebben ze gemeen-
schappelijke belangen. Verschil-
lende klassen hebben verschillen-
de verhoudingen tot het produc-
tieproces en dus ver-schillende
belangen. Klassen kunnen zich op
verschillendemanieren tot elkaar
verhouden. Ze kunnen een bond-
genootschapaangaanwaarinzeel-
kaars be-langen helpen te beharti-
gen.Maardebelangenkunnenook
on-verzoenbaarzijnzodatdetwee
klassen een verhouding van con-
flict hebben. De vervulling van de
noden van één klasse komen dan

Zwakke ImmuunSysteem
Van Het

Kapitalisme

Het

Joris Wouters
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ten koste van de noden van de an-
dere. In dat geval is er sprake van
klassenstrijd.

Het kapitalisme

Marx beschreef de ontwikkeling
van het kapitalisme in 19e-eeuws
West-Europa. Deze productie-
wijze is tot vandaag in haar essen-
tie dezelfde gebleven, hoewel het
sindsdien nieuwe ontwikkelingen
heeft doorgemaakt. Om deze
samenleving te begrijpen start
Marx van een klassenanalyse. In de
ontwikkeling van het kapitalisme
spelen twee klassen een belang-
rijke rol: de burgerij en dewerken-
de klasse. De burgerij, dat zijn
mensen die de productie-
middelen (land, machines, ge-
reedschap) als privébezit hebben.
Zij investeren kapitaal in het pro-
ductieproces, kopen arbeids-
kracht en zetten arbeiders aan
het werk. De geproduceerde goe-
deren eigenen ze zichzelf toe en
verkopen zemet eenwinstmarge.
Hierdoor zijn ze in staat zichzelf in
levensmiddelen te voorzien dank-
zij hun bezit. De werkende klasse,
daarentegen, bestaat uit mensen
die niet genoeg productie-
middelen bezitten om zichzelf
in levensmiddelen te voorzien.
Daarom verkopen zij hun arbeids-
kracht voor een loon.

Het kapitalisme heeft volgens
Marxookeenheel eigeneconomi-
sche dynamiek. Hij beschrijft de
pre-kapitalistische ruilhandel vol-
gens het schema ‘Waar – Geld –
Waar’. Een waar (bijvoorbeeld een
rietenmand) wordt naar demarkt
gebrachtomhet te verkopenvoor
een som geld. Deze som geld
wordt vervolgens omgeruild voor
een andere waar (bijvoorbeeld
eenkiloboter).Erwordtgestarten
geëindigd met een waar. Het doel
van deze circulatie is te eindigen
met eenwaar dat nodig is voor be-
hoeftebevrediging. Marx stelt dat
deze goederen worden geprodu-
ceerd voor hun gebruikswaarde.
Het kapitalisme heeft echter een
ommekeer teweeggebracht in
deze circulatie, het werkt volgens
het schema ‘Geld – Waar – (Geld-
+Meerwaarde)’. Er wordt gestart
met geld dat geïnvesteerd wordt
in het productieproces, met de
bedoeling later de geproduceer-
de waren aan een winstmarge te
verkopen. Merk op dat de waar
eigenlijk een ondergeschikte rol
speelt inditproces: ElonMuskzou
ik plaats van elektrische auto’s
evengoed medicatie kunnen pro-
duceren. In dit schema worden
waren niet langer geproduceerd
voor hun gebruikswaarde, maar
voor de meerwaarde. Investeer-
ders zullen hun kapitaal enkel in-
zetten in het productieproces als
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ze kunnen rekenen op een winst-
marge op het einde van het
proces.

We zullen het proces nog eens
doorlopen vanuit de bril van de
klassenanalyse. Er wordt gestart
met geld dat wordt geleverd door
de kapitalist, hiermee voorziet hij
de nodige productiemiddelen. De
kapitalistgaatooknaardearbeids-
markt en koopt daar arbeids-
kracht tegen een loon en zet de
arbeider aan het werk. De gepro-
duceerde goederen zijn eigen-
dom van de kapitalist die deze
goederen aan een winstmarge
verkoopt opdemarkt. InHetKapi-
taal stelt Marx zich de vraag waar
deze winstmarge vandaan komt
en concludeert dat die het resul-
taat is van arbeid. Door arbeiders
minder loon te betalen danwat ze
aan waarde produceren, slaagt de
kapitalist erin met meer geld te
eindigendanhij begon.Hier ligtde
bron van het klassenconflict in

hetkapitalisme.Deka-
pitalist probeert een
zo hoog mogelijke
winstmarge te heb-
benzodatergenoeg is
om zichzelf te onder-
houdenéneendeelte-
rug te investeren in
het productieproces.
Op deze manier kan
die het hoofd boven

water houden in eenmarkt die ge-
kenmerkt isdoorbikkelhardecon-
currentie. Een manier om de pro-
ductiekostentedrukkenisminder
te betalen voor even veel arbeid.
De arbeider aan de andere kant
wilt een zo hoog mogelijke prijs
voor het de arbeidskracht die het
verkoopt op de arbeidsmarkt.
Deze twee klassenbelangen zijn
fundamenteel onverzoenbaar en
vormen een structurele oorzaak
van conflict in de kapitalistische
samenleving.

Denken in een
klassensamenleving

Marx stelt dat hoe je leeft je den-
ken vormt. Wie baat heeft bij be-
staande maatschappelijke struc-
turen gaat die structuren
rechtvaardigen: de koning is aan-
gesteld door God en de
kapitalistische economie is een
uitdrukking van redelijke econo-
mische wetten. Dit zorgt ervoor

De huidige pandemie
voorziet ons van meer
dan voldoende insteken
om de kracht van het
marxistisch
analysekader te toetsen.
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dat denken nooit iets vrijblijvends
kan zijn doordat de realiteit van
overleven in een klassensamen-
levingsteedsophetspelstaat.Wat
je zegt heeft gevolgen. En gezien
we in een klassensamenleving
leven zal wat je zegt altijd een
plaats innemen in het klassencon-
flict. Je kunt maatschappelijke
structuren bevestigen of uitda-
gen. Maar er is geen neutrale
positie want niets doen betekent
ervoorkiezenhetbijhethuidigete
laten. Neutraliteit is ook een
stellingname.

Hier vinden we de tweede be-
langrijke bijdrage van het marxis-
me: de expliciete verbinding
van theorie en praktijk. Marx zelf
nam deze verbinding bijzonder
serieus. Hij begreep dat zijn werk
een maatschappelijke rol had en
koos er resoluut voor zijn in-
zichten te gebruiken om de strijd
van de onderdrukten in de samen-
leving te ondersteunen. Hij bestu-
deerde het kapitalisme niet als
iets dat boven onze hoofden
zweeft en waar we speculatieve
theorieën over kunnen formule-
renomonsvernuft tebewijzen.Hij
begreepdat het kapitalisme iets is
waarhijmiddeninstondendatzijn
theorieëneen stellingnamewaren
in de klassenstrijd. Hij was niet
enkel een uiterst scherpzinnige
theoreticus, hij was ook een vast-

beraden politiek activist. De bij-
drage vanMarx bestaat erin dat hij
een uitdrukking gaf aan de wissel-
werking tussen theorie enpraktijk
in zijn woorden en daden. De
meest gekende uitdrukking daar-
van vinden we in de zogenaamde
“ThesenoverFeuerbach”:Defilos-
ofen hebben de wereld slechts
verschillend geïnterpreteerd; het
komteropaanhaarteveranderen.
Marx toonde dat als je over
politiek wilt denken je niet kan
starten met vanuit het ijle te
fantaseren indehoopzo eeuwige
politieke waarheden te ont-
dekken, zoals hoogmoedige
filosofen als Rawls proberen. Je
moet vertrekken van een maat-
schappijanalyse, en dus moet je
vertrekken van de politieke prak-
tijk. De politieke praktijk, ander-
zijds, zal moeten bouwen op een
grondige maatschappijanalyse als
diewilt slagen in haar opzet.

Gezondheidszorg op zijn kapi-
talistisch

Gezondheidszorg onder het kapi-
talismestaatniet tendienstvande
volksgezondheidmaar van de ver-
rijking van een zeer kleine groep
aandeelhouders. Medicatie wordt
niet geproduceerd ommensen te
genezen,maaromwinst temaken.

In 2015was Martin Shkreli verant-
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woordelijk voor de prijsstijging
vanDaraprim.Dezemedicatie,die
onder meer wordt gebruikt door
aidspatiënten,steegvan$13,5naar
$750 per dosis. In een onbewaakt
momentzeihij: “Ourshareholders
expect you should make as much
moneyaspossible—that’stheugly
truth ... That’s part of what capita-
list America is all about.” Maar het
kapitalisme beperkt zich zeker
niet tot de VS. Toen het Italiaanse
farmabedrijf Leadiant een mono-
polie verwierf op het CDCA-
medicijn steeg de prijs van €300
euro naar €150.000 voor een jaar
behandeling. Dat de medicatie
levensnoodzakelijk is voor
mensen die aan CTX lijden, is
geen probleem voor het bedrijf.
Maar het meest spraakmakende
geval was waarschijnlijk de prijs-
stijging van Zolgensma, de
medicatiediebabyPiadie lijdt aan
SMA nodig heeft om te overleven.
Deze prijsstijgingen vertalen zich
zelden (en zeker onevenredig) in
loonsverhogingen voor de werk-
nemersdiedemedicatieproduce-
ren.

Ditwarenenkele voorbeelden van
deverkoopvanontwikkeldemedi-
catie. Maar als er niet voldoende
winst op kan worden gemaakt
wordt sommige medicatie ge-
woonweg niet ontwikkeld. In 2018
vroeg een analist van Goldman

Sachshet zich luidopaf in een rap-
port over medicatie die in één
dosisdepatiëntgeneest: “Iscuring
patients a sustainable business
model? (...) While [themedication]
carries tremendous value for
patients and society, it could re-
present a challenge for genome
medicine developers looking for
sustained cash flow.”

Een genezen patiënt is een verlo-
ren consument. Niet enkel de far-
maindustrie maar ook de zorg-
sectorwordtbeheerst doordeka-
pitalistische logica. Onder de
private woonzorgcentra in ons
land heersen multinationals zoals
Senior Living Group, Armonea en
Colisée. De huidige coronacrisis
voelen deze bedrijven amper,
ondanks dat bijna de helft van de
coronadoden in ons land in de
woonzorgcentra stierven. Ook de
aanklacht van Amnesty Inter-
national over mensenrechten-
schendingen in de woonzorg-
centra lijkt de winsten niet te
remmen. Dat het personeel een
hoger risico loopt op een be-
smetting van het coronavirus
spreekt voor zich, maar een com-
pensatie mogen ze niet zomaar
verwachten.

Maar weinig maakt de kapitalisti-
schelogica indegezondheidszorg
zo duidelijk als de onderhandelin-
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gen tussen de farmaindustrie en
de Europese Unie. De onderhan-
delingen gebeuren in geheime
sfeer maar er is ondertussen ge-
blekendatRichardBergström,het
voormalige hoofd van de Europe-
se farmalobby, nu namens de Eu-
ropese Commissie onderhandelt
met dezelfde farmareuzen. Het
gevolg is dat de vaccins nu privaat
eigendom zijn van de bedrijven
ondankshetfeitdateengrootdeel
van het onderzoek, de ontwikke-
ling en de productiecapaciteit
metpubliekegeldisbetaald.DeEU
weigertde patentenvandezevac-
cins tebreken.Het huidigeprivate
bezit van de vaccins zorgt ervoor
dat de meerderheid van Afrikaan-
se landennog tot 2023zullenmoe-
ten wachten tot hun bevolking op
grote schaal gevaccineerd is. Niet
alleen is dit een sprekend voorbe-
eld vanhetmarxistisch ideedatde
staat een politiekmiddel is in han-

den van de heersende klasse. Het
is ookeenmooi voorbeeld vanhet
idee dat onze rationelemarktwer-
king tot maatschappelijk irratio-
nele gevolgen leidt. Elk farmabe-
drijf maakt rationele keuzes bin-
nenhetmarktsysteem, gebaseerd
op hun kortetermijnbelangen.
Maar deze rationale keuzes zor-
gen op wereldniveau en op lange
termijn niet tot de vervulling van
sociale noden. Deze rationele
marktwerking leidt er nu toe dat
tijdens een pandemie de vaccina-
tie van de gehele wereldbevol-
king bemoeilijkt wordt, wat vanuit
het maatschappelijk oogpunt ir-
rationeel is. We hebben er nameli-
jk allemaal belang bij dat iedereen
zo snelmogelijk wordt gevaccine-
erd.

Terwijl de bezittende klasse zo
veel mogelijk geld uit deze ge-
zondheidscrisis wilt persen, doen
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dekletsendeorakelsvandeburge-
rij hun best om tegenstellingen
onder de mat te schuiven. Als we
henmogen geloven zouden we al-
lemaal samen indezelfdeboot zit-
ten, maar die boot lijkt wel ver-
dacht veel opdeTitanic… Dezelf-
de mensen die recent voor het
eerst hoorden dat ze essentieel
werk doen zijn degenen die het
hardst getroffen worden door het
virus. En hoewel verschillende
sectoren zoals de supermarkten
hun winsten hebben zien stijgen,
houden het kapitaal en haar verte-
genwoordigers vast aan eenmaxi-
mumgrens van 0,4% stijging bij de
komende loononderhandelingen.

Dedood van Tina

Thatcher is gekend voor haar slo-
gan ‘There is no alternative’. Maar
als we vandaag kijken naar de aan-
pak van de pandemie, moeten
we besluiten dat Tina dood is en
we hebben allemaal reden om op
haar graf te dansen. Want er is een
alternatief. Dat hebben verschil-
lende landen in het globale zuiden
ons getoond zoals in de tabel met
coronacijfers duidelijk wordt.
We zien dat België, de EU en de VS
het verschrikkelijk slecht doen in
vergelijkingmetCuba,Vietnamen
de Indiase deelstaat Kerala. De
precieze karakterisering van
deze zuidelijke landen is een on-

derwerp van heftige debatten,
maar het is veilig om te stellen dat
op deze plekkenonder leiding van
eencommunistischepartij socia-
listische principes in beleid zijn
omgezet, zeker wanneer het ge-
zondheidszorg betreft. Deze lan-
den hebben van het begin van de
pandemie volksgezondheid de
hoogste prioriteit gemaakt. In
Cuba en Kerala is het gezond-
heidssysteem gebaseerd op loka-
le netwerken van toegankelijke
zorgverlening waar dokters ge-
vestigd zijn in de volkswijken. In
Cuba wordt medicatie geprodu-
ceerd door de publieke sector in
handenvandestaat.Enondanksde
economische blokkades van de
VS,waardoorCubamoeilijkheden
ondervond met de import van
noodzakelijkmedisch materiaal,
is het land er in geslaagd de ver-
spreiding relatiefbeperkt tehou-
den. Sterker nog: ze stuurden
3.700 artsen van de Herny Reeve
Brigadeopmissiesvan medische
solidariteit in 39 landen, waaron-
der Italië. Maar iets wat doorslag-
gevend is gebleken in de bestrij-
ding van deze pandemie op eigen
bodem is een sterk preventief ge-
zondheidssysteem. Erika Vlieghe
zei het ook al: “het is geen toeval
datCuba, VietnamenThailandhet
in deze crisis beter doen”. Deze
landen beseften al lang dat
voorkomen beter is dan genezen,
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zeker gezien ze als arme landen
over minder middelen beschik-
ken. Bij ons daarentegen is de
preventieve gezondheidszorg
amper ontwikkeld, wij zetten in
op curatieve gezondheid: gene-
zenwanneerweziekzijn.Zo belan-
deinonslandeendraaiboekomde
verspreiding van infectieziektes
in woonzorgcentra te bestrijden
in 2014 in de vuilbak. De reden dat
wij al lang inzetten op curatieve
gezondheidszorg en preventie
amper ontwikkelen, is niet omdat
genezen beterwerkt,maar omdat
het veel winstgevender is. Want
aan wie krijg je nogmedicatie ver-
kocht als niemand ziek wordt?
In Cuba, Vietnam en Kerala wordt
gezondheidszorg gewaardeerd
voor hun gebruikswaarde, hier
voor het vermogen er winst mee
te genereren.

Which side are you on?

De huidige gezondheidscrisis is
gekenmerkt door klassenstrijd.

Demeerderheid vandewereldbe-
volking wilt zichzelf kunnen on-
derhouden en tegelijk gezond bli-
jven.Eenkleineminderheidvanka-
pitaalbezitters, daarentegen, wilt
zo veel mogelijk mensen aan het
werk houden om zichzelf van
winsten te voorzienen probeert
zoveelmogelijk geld tewinnenuit
de bestrijding van het virus. Daar-
voor gaan ze over lijken. De coro-
napandemie is dodelijk, maar het
klassenconflict heeft die nog do-
delijker gemaakt. Wat er op het
spel staat zijn mensenlevens. En
in dit conflict is er geen neutrale
positie. Komende uitdagingen
voor onze samenleving, zoals de
klimaatcrisis en de groei van ui-
terst rechts, zullen de gepercipie-
erde neutrale positie steeds on-
houdbaarder maken. Er komt een
punt dat we kant zullen moeten
kiezen, zowel in daden als in den-
ken.

Which side are you on?
❒
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Voor de coronacrisis aan-
schouwde ikeenwedstrijd, iedere
dag opnieuw. Een rush naar het
eindevandedag.Opstaan, ontbijt,
modeshow in debadkamer, selfie,
op weg naar ergens waar men
productief wil zijn, een snelle hap,
opnieuw een drang naar
productief handelen, snelle
koffiebreak, snellere selfie,
proberen productief te zijn-niet-
in-slagende, sport/vriend/spel op
deavond,ensnelhetbedinsociale
media checkend, voorbereidend
op de volgende race.

MenambieerteencarrièrealsToP
in alles, ToP op het werk, ToP op
school, ToP online, ToP als vriend
of vriendin, ToP als ouder. Men
ambieert een topsporter in alles,
wat men vergeet is dat top-
sportersna20 jaaropgebrandzijn,

om erna licht ontvlambaar in rook
op te gaan. Wat we terloops
vergeten is onze eigen politieke
conditie.

De levensduurte vandemens gaat
erop vooruit, de belevingsduurte
krimptmetdedag.Het is echter in
de beleving dat men zich politiek
ontwikkelt en laat het net dat zijn
dat slinkt. Dit gebrek aan politieke
beleving probeert men te com-
penseren met een jacht naar
genot en erkenning. Dit doet men
door producten en elkaar te con-
sumerenindevormvanuitbuiting,
sociale druk en koopdrift. Wat
men echter niet doorheeft is dat
die consumptiedrang alle energie
om zich als mens te kunnen
ontwikkelen, opslorpt.

Sander Van Hecke
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Hoewiewat ontwikkeling

Als mens ontwikkelen? Onze
conditie verwezenlijken? Waar
hebt ge het over?

De menselijke conditie van
pluraliteit of de pluraliteit van de
menselijke conditie die eist om te
handelen. Dit handelen bestaat
eruit om rechtstreeks contact te
zoekenmet anderemensen. Deze
zoektocht, een queeste van een
wijze, gaat gepaard met het
creëren van een publieke ruimte.
Één waar mensen handelen,
spreken, waar mensen luisteren
naar elkaar, waar het gelaat van de
ander een morele gedaante
verwerft. In zoeenruimteworden
ideeën uitgewisseld. Ideeën
waardoor een mens zich politiek

kan ontwikkelen tot een
politiserend wezen, een polis-
creatuur. Ideeën waardoor het
samen-leven zich ontwikkeld tot
een florerend floreren.

Moet men de teloorgang van
een dergelijk florerend floreren
tolereren? Of moet men ten
strijde trekken tegen de onbe-
vredigbare massaconsumptie-
maatschappij en het onver-
zadigbaremeer-meerer-meerst!

Ofschoon verkopen wij liever
onze tijd. Aan een derde partij; le
patron ou le client. “Om aan de
basisbehoeftes van het leven te
voldoen” vergoelijken we elk-
ander. “Om te consumeren, ac-
cumuleren, en meer-en, moeten
we pro-duceren, genereren en
ver-massa-cre(ë)ren” Wel, als dit
geen ontering van de menselijke
ontwikkeling is, wat danwel?

Extra time

Het frappantste? In plaats van
‘vrije’ tijd te investeren in de
menselijke ontwikkeling, spen-
deert men liever die resterende
tijd aan het eren van het
consumeren, produceren, con-
sumeren, pro-duceren, con-
sumeren en produceren…

Het dubbele tijdsverlies, manifest
in idealen van massaconsumptie
en overproductie, determineren
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en veroordelen de menselijke
conditie tot lummel en slabak.

Men modderrollebolt liever in de
Facticité, in het geleden verleden;
dan te streven naar het niet. Men
nestelt zich liever onderMoeders
Kapitaalrok,dandevleugelsvande
menselijke vrijheid te spreiden,
en de strijd der solidariteit te
trotseren.

Marxiaans bankroet -

Weemoed triomfeert

Arbeit verglijdt -

Robotica capteert

Hoop sublimeert -

Tijd kapitaliseert

We krijgen echter een tweede
kans. Tijd triomfeert tijdens het
nieuwe tijdperk van kapitalisme.
Dit nieuwe tijdperk van auto-
matisering en technologische

knowhowwordtgekenmerktdoor
het vervangen van arbeid door
robotica. Zo is er tijd te her-
verdelen, tijd te spreken, tijd
zichzelf te heruitvinden.

Na de globale ontslaggolf, of een
tergende pandemie, is er tijd om
na te denken waar we naar toe
willen als samenlevend geheel.
Het is het ideale moment om
opnieuw politiek in de wereld te
staan.

Het nieuwe kapitalisme

Wat als we produceren door te
consumeren?

Dezevrijgekomentijddiewenoch
besteden aan het consumeren,
noch aan het produceren wil het
kapitalisme ook bespringen. Deze
manier heeft ze gevonden door
binnen te dringen in onze sociale
relaties en onze private thuis.

Tijd triomfeert tijdens het nieuwe
tijdperk van kapitalisme. Dit nieuwe
tijdperk van automatisering en tech-
nologische knowhow wordt geken-
merkt door het vervangen van arbeid
door robotica. Zo is er tijd te her-
verdelen, tijd te spreken, tijd zichzelf
teheruitvinden.
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Het gaat over een nieuwe vorm
van kapitalisme, surveillance
kapitalisme.

Dit businessmodel is ontstaan op
degolvenvanFacebookenGoogle
die onze private ruimtes hebben
gepenetreerd. Dit businessmodel
draait op het accumuleren van
informatie, onze informatie. Ook
hiervoor heeft het systeem
vormen van produceren en con-
sumeren nodig. Dataproductie
en dataconsumptie. De logica is
veranderd. De uitkomst blijft dat
we noch de tijd noch de ruimte
hebben om ons politiek te
ontwikkelen.

Vandaagaanschouwikeennieuwe
wedstrijd online. Het verlangen
om te connecteren, om gezien en
geliket te worden is ongezien. In
dit verlangen spenderen we al
onze “vrije” tijd online, spenderen
we al onze tijd in ruimte waar we
zelf geconsumeerd worden door
logaritmes die vanuit onze data
ons een leefwereld voor-
schotelen. In deze leefwereld
produceren we steeds meer data
door er steeds meer tijd te
besteden.

Het wordt tijd om ons af en toe
volledig te deconnecteren en
onze tijd te spenderen in wat ons
echt verzadigd. De menselijke
conditie eist een afwisseling
tussen eenzaamheid en con-

nectiviteit, een afwisseling tussen
publieke en private ruimte. Een
afwisseling tussen dialoogmet de
ander enmet uzelf.

Neem de tijd om uzelf te leren
kennen. Gebruik deze kennis om
dewereld te veranderen.

Genoeg stof tot nadenken.

❒
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Naar het einde toe van haar boek
What IS Sex?, Geeft Alenka
Zupančič een sublieme inter-
pretatievandepsychoanalytische
taak.Wat de analist tracht te doen,
met zijn ‘talking cure’, is niet
zozeer om een verdrongen,
verborgen of ‘latente’, inhoud
tot het oppervlak te doen komen.
De bedoeling is niet om de
analysand, de ‘patiënt’, louter
bewust te maken van zijn
symptomen, zodat deze nu kan
leren te leven ‘met’, en naast,
hun symptomen. Een dergelijke
strategie lijkt ons inderdaad niet
ver te brengen. Denk maar aan de
hele #metoo beweging. Wat heeft
deze hele beweging, die de vorm
van celebrity-sensatie heeft
aangenomen, kunnen teweeg-
brengen behalve het ‘onder’
woorden brengen van een
seksisme voorheen onbesproken
(maar alom bekend)? Dit is de
logica van wat ik ‘conservatief
activisme’ noem, welke de kern
vormt van de meeste vormen van
hedendaags links activisme. Een
activisme gekenmerkt, tragisch
genoeg, door impotentie. Die

impotentie is het resultaat van
de eis om verborgen/latente
problemen ‘onder woorden’ te
brengen. Het betreft een taak die
alle vertrouwen legt in het
domein van, om Badiou’s term
te gebruiken, l’être-multiple: het
domein van (gevestigde) kennis
en feiten, van oneindig door-
loopbare betekenissen, van
communicatie, tegenover waar-
heid. Dat is een domein waar de
‘correcte’ woorden of concepten
reeds bestaan; en het is aan ons,
wij “activisten”, om obscure
problemenbloot testellenaanhet
licht van versteende concepten.

De taak, zegt Zupančič, is het
(uit)vinden van een woord dat
werkt, in de zin van eenwoord dat
‘aan het werk zet’. Wat bedoelt
ze? Het voorbeeld dat ze geeft is
Marx’ beroemde uitspraak in het
Communistisch Manifest: “De
geschiedenis van iedere maat-
schappij tot nu toe is de
geschiedenis van de klassen-
strijd.” Marx gaf niet zomaar een
beschrijving van een historisch
feit maar introduceerde precies

Nicolas Terrie
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een nieuw concept, de klassen-
strijd, dat ons toelaat die
geschiedenis, een oud verhaal,
te herzien en te herwerken. Marx
gaf ons een conceptueel instru-
ment, en niet een conceptueel
resultaat, om een sociale realiteit
te verwerken, om aan de slag te
gaan met een heden voorheen
ongezien. Het betreft een woord
that hits the right spot: dat punt
waarop impasse en nood-
zakelijkheid convergeren. In het
geval vanMarx’ analyse kunnenwe
zeggendatdevormvanbourgeois
universalisme noodzakelijk de
proletarische dimensie uitsluit en
blind is voor een sociaal anta-
gonisme dat zo’n universalisme
überhaupt heeft mogelijk
gemaakt. ‘Klassenstrijd’ gaat dit
punt, in al zijn politieke furore,
niet alleen zichtbaar maken,
maar ook werkzaam stellen: het
laat ons toe iets om handen te
hebben. Het stelt onze taal in
staat omhet probleem überhaupt
te registreren (als een probleem)
en om het, bijgevolg, te kunnen
adresseren.

Op die manier kunnen we een
andere vers herlezen. Wanneer
Marx schreef “De filosofen
hebben de wereld tot dusver
slechts geïnterpreteerd; nu komt
het erop aan haar te veranderen”
bedoeldehijmisschiennietwat er

daar doorgaans onder wordt be-
grepen: dat de filosofen nu eens
uit hun ivoren toren neerdalenen
hun ‘handen vuil maken’! In plaats
van de wereld te interpreteren,
dat wil zeggen haar te be-tekenen
vanuit de gevestigde feiten, haar
te communiceren, dienen we die
wereld te transformeren. Die
transformatie moet bewerk-
stelligd worden door een
conceptuele ruimte op poten te
zetten die toelaat om een
antagonisme te zien dat steeds
dreigt te verglijden onder de
feiten.

Marx was niettemin een beestje
van zijn tijd en heeft een aantal
zaken niet kunnen anticiperen.
De belangrijkste wending eigen
aan ons laatkapitalisme is de
uitbuiting, niet langer (enkel)
van de arbeidskracht, maar van
de verlangens van de consument.
Het is deze interventie op het
niveau van het libido die het

Marxgafonseencon-
ceptueel instrument,

ennieteencon-
ceptueelresultaat,
omeensocialere-

aliteitteverwerken,
omaandeslagtegaan

meteenheden
voorheenongezien
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(schijnbare) belang van zoiets als
identiteit en expressie nood-
zaken. Ik zal deze constellatie
aftekenenmet een (niet zo) nieuw
woord: endosymbiose

De endosymbiosetheorie werd
ontwikkeld door Lynn Margulis,
een rebelse evolutionaire bio-
loog. De theorie betreft het
ontstaan van eukaryoten, dat zijn
organismen met cellen die een
membraan hebben (i.e. alle orga-
nismen behalve bacteriën). Eu-
karyoten zijn ontstaan, zo gaat
de theorie, uit prokaryoten,
organismen die geen membraan
hebben (bacteriën). Eukaryoten
waren de eerste organismen
waarbij, vanwege het celmem-
braan, een ‘binnen’ zich duidelijk
kon onderscheiden van een
‘buiten’. Het betreft dus niets
minder dan het gelijktijdige
ontstaan van een individu en
omgeving, waaraan het individu
zich vervolgens moet aanpassen,
de genese van de dichotomie
binnen-buiten. Margulis vertelt
haar versie van deGenesis aldus:

“The descendants of the bacteria
that swam in primeval seas
breathing oxygen three billion
years ago exist now in our bodies
as mitochondria. At one time, the
ancient bacteria had combined
with other microorganisms. They

took up residence inside,
providing waste disposal and
oxygen-derived energy in return
for food and shelter. The merged
organisms went on to evolve into
more complex oxygen-breathing
forms of life. Here, then, was an
evolutionary mechanism more
suddenthanmutation:asymbiotic
alliance thatbecomespermanent.
Bycreatingorganismsthatarenot
simply the sum of their symbiotic
parts – but something more like
the sum of all the possible
combinations of their parts – such
alliances push developing beings
into uncharted realms. Symbiosis,
themergingoforganismsintonew
collectives, proves to be a major
power of change on Earth.”

Het ontstaan van een eukaryoot
werd mogelijk gemaakt doordat
twee entiteiten, heterogeen aan
elkaar, in een ‘symbiose’ treden.
De ene entiteit nestelt zich
parasitair in een andere entiteit.
Uiteindelijk blijkt deze verhoud-
ing, per toeval, wederzijds
voordelig te zijn, misschien zelfs
‘te’ voordelig. Immers, ze be-
vinden zich nu in een situatie
waarin ze elkaar nodig hebben om
te overleven. We kunnen dit lezen
als een succesvolle uitkomst van
de struggle to survivemaar het is
complexer dan dat. De logica is
veeleer ‘farmacologisch’ van aard,
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in de oud-Griekse zin van het
woord ‘pharmakon’, wat zowel
‘geneesmiddel’ als ‘vergif’ be-
tekent (de Franse techniek-
filosoof Bernard Stiegler schreef
zelfs een ‘farmocologie van het
kapitaal’ inWhat Makes Life Wirth
Living?). De symbiose van deze
twee entiteiten constitueert
namelijk zoiets als eenbuiten, een
omgeving, waartegenover het
organisme zich nu moet ver-
houden.

Het ‘vergif’, een weerbarstige
buitenwereld, ontstaat tezamen
met het ‘geneesmiddel’, een in-
terne economie. Wat kan dit
allemaal te maken hebben met
identiteit en kapitaal? Merk eerst
op hoe kapitalisme gefundeerd is
in een identiteitsverlies. Dat is
precies wat de proletarische
dimensie naar verwijst: het on-
vermogen om sociale banden op
te bouwen en te behouden. Het
leven van de arbeider is namelijk

versplinterd tussengemeenschap
en werk, en kan daardoor enkel in
een verhouding van impliciete
competitie staan tot anderen.
Methet aannemen van zijn rol als
arbeider, geeft hij zijn lokale
investering op ten gunste van het
externe belang van, bijvoorbeeld,
aandeelhouders. De zorg voor
zijn sociale banden, de gemeen-
schap in zijn lokaliteit, moet
achterwege gelaten worden.
‘Moet’ want het is een kwestie
van noodzaak; ‘een mens moet
zijn brood verdienen’, wil hij
überhaupt overleven in een
marktomgeving. Er is dan ook
een markant verschil met
identiteit in prekapitalistische
tijden. Daar was identiteit bijna
uitsluitend een kwestie van, e.g.,
jouw voorouders, het land dat je
bewerkte,de familiedat jediende,
het huis dat je verzorgde. Arbeid,
gemeenschap, polis en identiteit
warenop intiemewijzemetelkaar
verbonden. Ikzegnietdatweterug
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moeten keren naar zo’n
constellatie, maar merk op dat
het één veld is dat alle andere
domineert: de economie.

Onze markttaal, de dominante
taal, heeft identiteitsverleis als
premisse. De hedendaagse ar-
beider komt toe op zijn werk en
levertzijnautonomie in; dat iseen
arbeidsvereiste. Werknemer (of
-gever) zijn, betekent vervang-
baar zijn. We mogen con-
stitutioneel gezien dan wel in
een democratie leven, in de
praktijk leven de meesten 2/3e
van hun leven in een werkveld
waarin ze geen zeg hebben in wat
en hoe ze produceren, i.e. geen
democratie. Het probleem is het
volgende, en het is op dit punt
dat ons woord (endosymbiose)
zijn werkzaamheid toont. Het
identiteitsverlies wordt gecom-
penseerd in de taal van dat wat
het identiteitsverlies heeft ver-
oorzaakt.

Hetzijndeexternebelangen,maar
ook externe betekenaars zoals
allerlei producten en middelen,

die zich voeden op een intiem
verlies. Het is daarom geen
wonder dat velen hun identiteit
tegenwoordig uitdrukken via
bepaalde kleding, schoenen,
voorkeuren, geaardheden, etc.
Je identiteit uitdrukken wordt
overigens steeds meer een
kwestie van self-marketing; de
bedoeling is om sociale media
te gebruiken als een platform om
jezelf op de markt te zetten,
jemoet jezelf promoten.

Belangrijker is de gevoelde
noodzaak die gepaard gaat met
een dergelijke zelfexpressie.
Meer dan ooit is identiteit iets
self-made, in plaats van door-
gegeven of overgeërfd. Het is
deze zelfgemaaktheid die de
logica van het kapitaal nodig heeft
om te kunnen werken. Om de
onbemande machines te doen
blijven draaien, om het geld te
doen blijven binnenstromen,
moet iedereen voortdurend, al
consumerend, zichzelf maken.
Zelfs activisme wordt onlos-
makelijk verbonden met con-
sumptie: denk aan campagnes
zoals ‘buy a coffee, save a child in
Yemen’, of insta-activisme.
Het lijkt wel alsof zelfs het
gevecht tegen kapitalisme, al
consumerende moet zijn En
gezien het verlies waarop deze
logica gefundeerd is, werkt die

Onzemarkttaal,de
dominantetaal,
heeft identiteitsver-
leisals premisse.
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noodzaak ook omgekeerd. Als je
niet consumeert, als je jezelf niet
voortdurend maakt aan de hand
van betekenaars (producten), dan
ben je eigenlijk niemand.

Dus net zoals endosymbiose zien
we hier twee kanten, heterogeen
aan elkaar. De externe dimensie
vanhetkapitaal,enerzijds,enonze
diepste intimiteit, anderzijds. De
ene nestelt zich in de andere en
tezamen verworden ze tot een
geheel nieuw subject. Deze
wederzijdse samenwerking blijkt
uiterst voordelig te zijn, ze vullen
elkaar aan (contingent genoeg); of
beter: de ene vult de andere ‘op’.
De consument is een ‘binnen’
die tezamen met zijn ‘buiten’, de
markt, ten tonele komt. Het is er
één die, bovendien, ‘te-goed’
werkt. ‘Te goed’, want het zet ons
vast in zijn efficiëntie en
nuttigheid. Toch blijft er iets sup-
plementair over. Het restafval van
de consument is de teleurstelling,
het onbehagen eigen aan het
antwoorddatkapitaal geeftophet
verlies dat het zelf, voor zijn
werking, vereist. Het genees-
middel, een bevrediging van
‘behoeften’ (aanbod), is namelijk
het antwoord op een vraag die
verkeerd vertaald werd. De vraag
wordt namelijk gesteld vanuit
een onoplosbaar verlies of tekort,
terwijl het ‘geneesmiddel’

(aanbod) veronderstelt dat het
hier louter een bevredigde
behoefte betreft. Identiteits-
verlies wordt behandeld als,
bijvoorbeeld, een simpele dorst
of honger; het wordt ver-
onderstelt ‘opvulbaar’ te zijn.
Aangezien onze assumptie van
ons erin bestaat dat ‘ik’ opvulbaar
ben, kan, in de markttaal, de
teleurstelling die volgt op con-
sumptie, dan ook enkel com-
pulsief vertaald worden als een
nieuwebehoefte. Dit is verslaving.
En in een kapitalistisch discours
ben je jouw verslaving.

Deoplossingomuitdezespiraalte
geraken, bestaat er in om het
verliesonderogentekomen.Deze
confrontatie kan enkel gebeuren
als je elke mogelijkheid op
bevrediging opschort. Het
probleem moet daarom gesteld
wordenzonderdewaarborgdie je
in een markttaal denkt te vinden,
buiten die waarborg dat je
‘opvulbaar’ bent, dat
behoeftebevrediging het
antwoord is. Als je over jezelf
spreekt, wel spreek dan eerst en
vooral vanuit je verlies en
verslaving. Dat is ‘wie’ je bent. Om
onze comrade Slavoj toch eens te
citeren: Love thyself as thy
symptom.

❒
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over verliefd worden met een
poging tot vervaging tussen
werkelijkheid en dromen

Alles was anders. Voor het eerst,
sinds een lange tijd, was niets
meer hetzelfde. Ik moest er niet
meer zijn. Ik kon me verstoppen.
De villa, het kraakpand,mijn thuis,
was veranderd. Iets of iemandwas
weggegaan, maar wat dat was
bleek niet zo duidelijk. Een
goede oude wet van gelijk-
waardige uitwisseling. Ik lette
moeilijkop,de laatstedagen.Maar
ik hoefde dat ook niet meer te
doen, want ik had haar ontmoet.

Haar, Maya. Haar had ik ontmoet
op een barbecue, ergens rond de
maandwisseling tussen maart en
april. Dat klikte. Het klikte beter
dan een verliefde jongen een
maand later uitleggen kon. En het
klikte zo goed, dat hij het toch
proberen wou. Zo goed zelfs, dat
hij moeilijk weten kon of hij een
realiteit aan het schrijven was, of
nog aan het schrijven was in de
realiteit.Maar hij was gelukkig, dat
voelde hij. Dus schreef hij verder,
ofhijprobeerdehettenminste.Nu
washet eenmaand later, dacht hij,
zoiets,enzozouhetookzijn.Deze
vervaging liet hij ten volle harte
toe.

“Het gebeurt gewoon,” dacht hij,
met een glimlach, en tokkelde
verder op zijn toetsenbord. Zij

kwam achter hem staan, om-
helsde hem, en gaf hem een zoen
in zijn nek.

“Ik zie je graag,” zei ze. Hij
minimaliseerde zijn tekstverwer-
kerprogramma, draaide hem om,
en vertelde haar hetzelfde. Nu
kustten ze beiden elkaars lippen.

“Mag ik niet lezen wat je schrijft?”
vroeg ze.

“Dat mag,’ zei hij, “maar het kan
nog niet.”

“Omdat het nog niet af is?”

“Omdat het nog niet gebeurd is.”
Dieuitspraak verwardehaar,maar
zoals alle dingen die haar ver-
warden, nam ze deze zorgvuldig
op in haar psyche, ging op zijn
schoot zitten, en dacht na. Dat
deed hij dan ook, met een twintig-
talsecondenstiltealsgevolg.Toen
klikte ze onbewust haar tong, om
eenaangestalte tot sprekenaan te
tonen.

“Alles was anders,” zei ze. “Zo
begonje,hebikgezien.Watbedoel
je daarmee?”

“Laten we er niet te diep op
ingaan.”

“Maar ik wil er diep op ingaan,” zei
ze. Hij zuchtte doorheen zijn glim-
lach. “Jij niet?”

“Jawel, als het er op aankomt, ja.
Maar allesmoet nog gebeuren. Zo
niet, geraak ik nietmeermee.”
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“Meemetwat?”

“Met alles. Het hele gedoe.”

“Hoeft dat?” Hij antwoorde niet,
want op die vraag wist hij niet wat
hij antwoorden kon. Het enigewat
hij wist was dat hij schrijven
moest, zomaar. Misschien was
heel het wereldse spektakel enkel
bijzaak, dacht hij. Maar die ge-
dachtewasmoeilijk vol tehouden.
Hij hield van spektakel.

“Wateenkabaal,” zei hij in zichzelf.

“Vertel mij wat,” zei ze. “Ik ga
slapen.” Ze kustten, en zij ging
slapen, en vroeg hem of hij haar
nogevenvasthoudenwou,waarop
hij instemde. Ze dommelden
samen in slaap, maar niet veel
later ontwaakte hij weer. Hij
opende opnieuw zijn tekst-
verwerker, en hij schreef door-
heendenacht.Hijschreefoverwat
hij meemaakte, en over wat hij
meemaken wou. Hij verbond de
realiteit van zijn zijn met de
realiteit van zijn willen. Het was
dan ook niet lang voordat hij
begon te willen wat hij was, en te
zijn wat hij wou. Alle lijnen van
toen werden nu doorgetrokken
tot later. Het moest kloppen,
allemaal, en dat zou het ook. Zo
simpel was het.

over illegale lockdownpraktijken
en het daaropvolgende goed-
praten hiervan

“Tien dagen in de villa met het
collectief. Wat denken jullie?” zei
Miel. Kenny, hij en ik waren koffie
aan het drinken op de veranda.

“Klinkt heftig,” zei ik. Dat zou het
ook zijn:menmocht niet vergeten
dat ons collectief uit zo’n
twintigtal leden bestond. Het
was een continu ontwikkelend
gegeven, en onze multi-
disciplinariteit maakte het
moeilijk te beamen waar wij
als een groep jonge, hoofdzakelijk
witte mannen net voor stonden.
We hadden een Braziliaan, een
Chinees en een Italiaan, maar we
omvatten daarentegen nog altijd,
meer dan we zouden willen,
het klassieke West-Europese
patriarchaat. Toch was revolutie
altijd een leuke.

“Heftig iswatwezoeken,” zeiMiel.
“Teambuilding voor de komende
revolutie.”

“Hebben we nodig, denk ik,” zei
Kenny.

“Ja, deze tijden vragen erachter,”
zei Miel. “Hebben we genoeg plek
hiervoor, Kenny?”

“Plek is er altijd genoeg. Hoe we
het organiseren is de vraag,” zei
Kenny.
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“Vuile Marxist,” zei ik. Kenny
lachte.

“Dannodigenwe iedereenuit,” zei
Miel. “Doenwe volgendeweek?”

“Is goed,” zei Kenny. Daarop
vroegen we de dames om een
week lang te wisselen van huis
met een aantal jongens van het
collectief, wat ze met lichte
tegenzin aanvaardden. Drie
dagen later was het maandag-
middag, het begin van een
nieuwe week, en de dag dat de
jongens toekwamen.

“Hoi,” zei Mil toen hij via de
achterdeur de living binnenkwam.
Als grafisch kunstenaar was Mil,

ondanks het feit dat hij een erg
gelijkaardige voornaam én achter-
naam deelde met Miel, een
uitzonderlijk individu van klein
gestalte met blonde haren en een
hoekig, knap gezicht. Hoe hij zelf
tegenover zijn kunst stond wist ik
nietmeteen,maar de foto’s die hij
postte op Instagram waren altijd
leuk.

“Welkom!” riepen Ties, Kenny,
Miel en ik enthousiast, en
ongeveer gelijktijdig.

“Zo gezellig hier,” zei Mil. “Wonen
jullie hier al lang?”

“Ja, al eventjes. En jij?” vroeg
Kenny.
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“Nogmaar net,” zei hij. “Ik voel me
al thuis.”

“Dat doet deze plekmet je,” zei ik.
Hij plaatste zich aan onze tafel en
Miel schonk hemkoffie in.

“Heeft iemand sigaretten?” vroeg
Mil. Ik gaf hem mijn rolgerief.
“Wanneerkomtderest?”Niemand
antwoordde, maar de rest kwam
snel, tesnelentegelijktijdigomze
allenmeteenvolledige, verdiende
beschrijving te sieren.

Toen de eerste avond van het
collectief haar leefweek viel,
besloten we een ‘dandynight’ te
organiseren op het café. Zulke
avonden bestaan uit welgeklede
herendiezichzelfbegeven inultra
intellectuele conversatie aan de
hand van talrijke spiritualiën en
rookwaren, om deze dan toe te
passen in onze praktijk. De sfeer
was revolutionair getint.

“Help je even het bier naar boven
brengen?” vroegMil. Ik zei ja. “Kijk
je uit naar straks?”

“Ja hoor,” zei ik glimlachend. We
gingen het bier halen in de kelder
en liepen achter elkaar de dunne
trap op met elk twee kratten in
onze armen.

“Niet vallen hé,” zei Mil, zonder te
lachen.

“Je doet raar,” zei ik. Dat deed hij
echt.

“Ja, ja, sorry. Alles is een beetje
verwarrend.”

“Hoezo?”

“Mijn oma is ziek.” Hij keek me
emotieloos aan.

“Erg?” vroeg ik.

“Ja,” zei hij, en zweeg even. “En
waarschijnlijk doormij.”

“Hoezo? Ben jij ziek geweest?” We
stonden tegenover elkaar in de
rommelige zolder.

“Nooit symptomen gehad, maar
beneenaantaldagennadetweede
avond dat jullie het café openden
haar gaan bezoeken. Ik moest van
mijn moeder, zie je. Ik vond dat
natuurlijk heel onverantwoord.
Maar toch gedaan. Mijn ouders
daarentegen zagen enkel mij, en
elkaar.”

“Shitman.”

“Ça va hoor. Het is een kutwijf.” Ik
fronste en verborg een glimlach.

“Wat?”

“Het iseenkutwijf. Zeheeftgeld te
veel maar heeft nooit gewerkt,
heeft een villa in Marokko maar
haat Marokkanen, dat soort
dingen.”

“Gewoon klassiek, toch?”

“Weg ermee, zeg ik.”

“Zijnwenuironischbezig?Hatelijk
om dat te moeten vragen, ik weet
het,maar je verrastme.”
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“Ik ben doodserieusman.”

“Het is niet erg dat ze sterft?”

“Ik weet het niet, is het dat? Is het
niet hun wereld dat deze shit
voortgebracht heeft, en waar wij
numee zitten?”

“Is het niet net die gedachte die jij
nu uit waarmee zij dat gedaan
gekregen hebben?”

“Hoezo?”

“Wel, laat je nu het sterven van
jouw grootmoeder niet goed-
praten aan de hand van de
instrumentele waarde die het
bevat naargelang jouw doel? Ik ga
akkoord met wat je probeert te
bereiken, maar dit lijkt akelig
veel op de manier waarop het
huidige systeem zichzelf steeds
legitimeert.”

“Ja, misschien wel, en dan nog? Is
dat niet Hegel ofzo? Is de reactie
op het systeem niet altijd volledig
geproduceerd door het systeem
zelf?” We pooiden graag allerlei
theorieen in onze conversaties,
zonder te hopen dat deze ook
correct toegepast werden.

“Ja, ja, ongetwijfeld, zeker.
Misschien heb je wel gewoon
gelijk,” zei ik.

“Een koekje van eigen deeg, niet?”

“En schuldgevoelens?”

“Nihil. Ik gedraagmeenkel zoals zij
zich op onze leeftijd gedraagden,

alleen met een epidemie ten
gevolge van hun gedrag erbij,” zei
Mil. “Ikbenenkelverantwoordelijk
voor hoe ik met mijn gegeven
situatie omga, en die verant-
woordelijkheid neem ik graag.”

“Feestje geven dan?”

“Waar zijnwemeebezig, denk je?”
zei hij. Ik lachte. Onbewust had ik
mij tijdens onze conversatie
volledigdoorMil laten leiden inde
opzet van de dandynight, en eens
gewaar hiervan, was ik niet weinig
onder de indruk van hem en
mijzelf. We zaten in een twintigste
eeuws Europees café dat door en
door doordrongen was van de
revolutiezin, met grote tafels en
een veelvuldigheid aan stoelen
geplaatst op zulke manieren dat
confronterende conversatie on-
vermijdbaar werd. Het café haar
kunstige en kinderlijke doe-het-
zelf stijl werd nu hergedefineerd
tot een noodzakelijk hand-
gemaakte opzet ten gevolge van
hettaboeenmisdadigkarakterdat
dezeplekzichstillaanbegontoete
eigenen. Wat we deden, begon
stillaan minder en minder te
mogen,merkte ik.



Over de actuale intrek in het huis
beschrijft, na een eerste poging
tot kraken

Mijn telefoon trilde.

“Heb je nog een plek nodig?”
stuurde Kenny in een sms,
waarschijnlijk naar alle personen
waar hij graag mee samen zou
wonen. “Dan heb ik je geboorte-
datum en e-mailadres nodig. Laat
iets weten.”

“Ja!” stuurde ik, zonder uit-
drukkelijk te weten over welk
verblijf het ging, maar hongerig
naarmeerals ikwasmaaktemedat
weiniguit, eneerlijk gezegdwist ik
wel om welk pand het ging. Maar
zoals men dingen vragen kan die
ze eigenlijk al weten of die ze
eigenlijkweiniguitmaken,stuurde
ik toch: “Waar?” Hij belde me kort
erna.

“Mevrouw Putte heeft me
gecontacteerd. Blijkbaar hebben
er gisteren een aantal gasten de
ruiten ingesmetenvanhethuis. Ze
ishelemaaloverhaar toeren,maar
nusteltzevoordatweintrekken in

het huis, om het te “beschermen”.
Haar woorden. Ik heb al
toegestemd. We mogen met vijf.
Doe jemee?”

“Vanzelfsprekend. Wie the fuck
heeft die ramen ingesmeten?”

“Geen idee, maar ik klaag niet. We
laten hetwelmaken.Wanneer zou
je eens kunnen komen? We
moeten een contract onder-
tekenen en best ook eens alles
met mevrouw De Putte be-
spreken. Ze wil dan ook dat
iedereen die in het huis gaat
wonen er op datmoment is.”

“Zeg maar, ik heb geen plannen,”
stuurde ik.

We hadden afgesproken op een
zondagochtend. Uitzonderlijk op-
gemaakt in gladgestreken hemd
enbroek vertrok ik oostwaarts, en
kwam wederom nog geen tien
minuten later toe. Buiten stond
Kennytewachtenmetdrieandere
personen, twee dames en een
jongen, die ik in de zomer al vrij
goed had leren kennen in
uiteenlopende situaties.

De meisjes waren
Maddie en Caddie,
r e s p e c t i e v e l i j k
afkomstig uit Am-
sterdam en Londen.
Deze jongvolwassen
vrouwen kenteken-
den zich elk door
middel van een heel
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specifieke originaliteit, en tot het
ongenoegen van de prachtige
beschrijving die ze beiden op alle
mogelijke manieren verdienen
kondenzeenkel gevatwordenaan
de hand van hun persoonlijke
interpretatie van het dagdagelijks
en ogenschijnlijk doodnormaal
gedrag dat iedereen zou
verwachten van een doorsnee
kunstenaarstypetje. Ze waren
klein, maar Caddie was kleiner
danMaddie.Hunharenwarenkort,
en Maddie haar haar was korter
dan dat van Caddie. Het zijn dan
ook dergelijke beschrijvingen die
teniet doen aan het vat van
verassingen dat beide vrouwen
zoudenbrengeninhetverloopvan
mijn verdere leven in het huis.

“Ooooh zo lang geleden! Alles
goed?” vroeg Maddie met een
oprechte glimlach.

“Wezijnnogaltijd aanhetwachten
op mevrouw Putte.” zei Caddie in
het Engels. De jongeheer, Ties,
kende ik minder goed, buiten het
feit dat hij heel goeie feesten gaf
enmeeenswiet van aanvaardbare
kwaliteit had verkocht. Ondanks
onze onbekendheid met elkaar
voelde er niks verkeerd toen we
elkaar groetten en elkaar eraan
herinnerden wie we net waren en
wat we net deden, wat mij gerust
stelde dat ook deze jongen best
goed inmekaar zat. Niet veel later
merktenwedoorheende luchtige

conversatie dat mevrouw De
Putte gearriveerdwasen reedsuit
haar donkerbruine Mercedes
stapte.

“Dag mevrouw!” zei Kenny. Ze
mompelde iets doorheen haar
mondmasker, en lachte met haar
ogen. Ze was beter gezind dan
tijdens onze eerste ontmoeting,
merkte ik. De rest groette haar
ook.

“Hoegaathetmet jullie?” vroegze.
We antwoorden allemaal positief.

“Enmet u?” vroegKenny.

“Mijn kinderen verklaren me
schizofreen.” zei ze, waarop wij
luidop lachten.

“Ik wil u toch nog eens bedanken
voor we naar binnen gaan,” zei
Maddie.

“Ja, echtbedankt,” zei ik.Mevrouw
Putte knikte vriendelijk.

“Latenwe eerst eens alles grondig
bespreken,” zei ze, met bij-
komendegebarendiebetekenden
datwe haarmoesten volgen.

Bijhetbinnenkomenbevondenwe
ons in een akelig skelet van onze
voorbijgevlogen zomervakantie.
Alles wat weg kon was weg, zelfs
dat wat wij niet meegebracht
hadden. Dankzij dit tekort aan
zitgerei en schrijftafels, besloten
weonzediplomatischeuitvoering
te houden aan het keukeneiland.
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“Mijn kinderen hebben het
contract dat je had opgestuurd
wat aangepast.” zei mevrouw
Putte. “Lezen jullie het even?”
Kenny vertelde ons eerder dat
haar vier kinderen allemaal
advocaten waren. Ik vond dat, als
begunstigden van haar om-
vangrijke erfgoed, een logische
keuze. Het contract werd
doorgegeven, en elk namen we
het document niet zo zorgvuldig
door. Hetmaakte niet echt uit wat
er instond.Elkevoorwaardedatze
ons zou opleggen zouden we
hoogstwaarschijnlijk toch aan-
vaarden. Veel gewicht hadden we
niet in deze onderhandeling.

“Ziet er goed uit,” zei Kenny.

“Als jullie allemaal akkoord zijn
mogenjulliehiertekenen.Enhier.”
Ze wees het aan, ongetwijfeld
gewaar van ons amateurisme.
“Dan kan ik het al meteen
meenemen. En ook bij jullie naam
schrijven waar jullie jullie mee
bezig houden. Uit interesse,” zei
ze.Wededenwatzevanonsvroeg.

“Dankjewel, mevrouw. Je weet
niet wat dit voor ons betekent,”
zei Kenny. Er waren weinig
momenten geweest waarop ik
hemzulkeoprechtedankbaarheid
zag uitten.

“Hou je aan dit stukje papier,”
begon ze terwijl ze het contract
voor Kenny zijn ogen hield, “en

jullie blijven hier tot de sloop.
Wanneer dat zal zijn, weet ik nog
niet. Indien het zo ver is, hebben
jullieéénmaandomtevertrekken.
Maar dat staat allemaal in het
contract. Ik heb de kopers verteld
dat jij mijn kleinkind bent en dat
jullie vrienden zijn van hem. Ze
vondenhetniet leuk,maarnadat ik
de situatie had uitgelegd, was
er toch wat begrip.” Ze keek
doorheen het keukenraam, dat
zicht gaf op de binnentuin en
de kamer daarachter, waar de ge-
broken ramen zich bevonden.

“We gaan die zo snel mogelijk
maken,” zei Kenny.

“Dandenk ikdatdatalles is,” zei ze.
“Ik zal af en toe eens langskomen.”

“Graag,” zei ik. Ze schonk me een
glimlach.

“Tot binnenkort dan,” zei ze.

“Laat ik u buiten?” vroegKenny.

“Ik weet de weg wel hoor,” zei ze
lachend. We wuifden afscheid
terwijl ze via de garage de straat
opliep, en daaropvolgend in haar
auto verdween, energens naartoe
vertrok.

En zo, met te weinig moeite
gedaan te hebbenomdit grootser
te mogen beschrijven, hadden we
weereenhuis, enbegonhet leven,
opnieuw.

❒
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Eric Tabuchi
& Nelly Monnierfoto
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En het leven als
student in de

boedhistische leer

Interview:
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Sinds wanneer ben je terug in
België?
Net iets meer dan een jaar, van-
wegehet virus. Ikbenwelblij dat ik
hier vastzit met mijn leraar.
Sommigen zouden net blij zijn om
geen leraar in de buurt te hebben,
maar dit is beter dan met mijn
vingers zitten draaien. Nu kan ik
meer les krijgen dan in het
klooster, want het is nu één
opéén.EnalsBelg ineenTibetaans
klooster kan die extra les altijd
handig zijn.

Je volgt normaalgezien les in een
klooster. Waar precies?Wat doen
jullie daar?

Normaalgezien zou ik in Tibet
moeten studeren, maar dat kan
niet omdat Tibet bezet is. Veel
Tibetanen zijn gevlucht naar India,
waardoor er daar veel
boeddhistischekloosters zijn. Het
klooster waar ik studeer ligt in
Shimla, Noord-India, aan de voet
van deHimalaya.

Het klooster is in feite een school,
met lager en hoger onderwijs en
zelfs met een universiteit. Na
vijftien à twintig jaar studeren,
kunnen we een ‘geshe-graad’ te
behalen, een academische graad.
Dat is vergelijkbaar met een
doctoraat, maar dan in de
boeddhistische filosofie. Elk jaar
hebben wij examens, zowel
mondeling als schriftelijk.

Ons hoofdvak is Tibetaans-
boeddhistische filosofie. Die
filosofie geeft een antwoord op
alles, omdat ze tot deessentie van
dezakenwilreiken.Daardoorblijft
er niets onbeantwoord.Daarnaast
leren we de Tibetaanse taal,
kalligrafie en grammatica en alles
dat gerelateerd is aan de
boeddhistische filosofie. We
krijgen ook een beetje wiskunde,
Engels en fysica. Op een normale
dagbiddenwemaareenuurofdrie
kwartier, derest vandedag lijktop
een normale lesdag zoals we die
kennen in België. Nadat je die
vijftien of twintig jaar hebt
afgelegd, kan je eventueel verder

In 2013 vertrok een jongen van Sint-Laureins
naar India. Waarom? Om een boeddhist te
worden! Zijn naam is Lobsang Nyima, maar wij
kennen hem als Monnik Giel. Onlangs was hij
even terug in België en wist hij wat tijd vrij
te maken om onze filosofische nieuws-
gierigheid te bevredigen.
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studeren in andere kloosters of
een retraite doen. De praktijk van
zo’n retraite duurt exact drie jaar,
drie maanden, drie weken en drie
dagen. Tijdensdezeperiodepas je
de theorie toe. Dat is eigenlijk het
belangrijkste in boeddhisme, om
tepraktiseren,om jezelf tehelpen
zodat je lateranderenkunthelpen.

Ben je de enige Europeaan?

Ik ben de enige westerling in het
klooster. Alle lessenworden inhet
Tibetaans gegeven. Het was dan
ook de bewuste keuze van mijn
leraaromditkloosteraanteraden,
zodat ik de taal sneller onder de
kniekrijg.Demeestemonnikenen
studenten komenvanNoord-India
ofNepal,maarwehebbenookeen
dertigtalmonniken uitMongolië.

In Tibet is de situatie anders, want
daarwoont de familie dicht bij het
klooster. Ten minste twee
kinderen worden monnik. De
monniken worden financieel
onderhoudendoor de families. Ze
bouwen een soort studentenkot
voor hun familieleden die monnik
zijn. Die families zijn veel groter
dan de families in India. De
Tibetaanse vluchtelingen levennu
in eenmodernere samenleving en
moeten de eindjes aan elkaar
weten te knopen, aangezien er
geen sociale zekerheid is in India.

Daarom hebben de Tibetanen
vaakminder kinderendanvroeger
en de kinderen die ze hebben
moeten brood verdienen en gaan
werken. Inmijnkloosterzijnerdus
bijna geen monniken die ouders
hebben die in Tibet Wonen. Veel
monniken hun ouders komen uit
regio’s inNoord-IndiaenNepal die
grenzen aan Tibet.

Boeddha is een autoriteit, hoe
gaan de boeddhisten filosofisch
ommet autoriteitsargumenten?

Boeddha heeft duidelijk aan-
gemoedigdomdeboeddhistische
leer grondig en kritisch te
onderzoeken. Je mag de leer van
de Boeddha en boeddhistische
leraren betwisten. Boeddhisme
begint namelijk met twijfel, men
kan dus moeilijk spreken over
‘autoriteitsargumenten’. Twijfel is
de deur naar filosofisch
boeddhisme. Als je de waarheid
over de realiteit kent, dan heb je
geen twijfels meer. Volgens het
Boeddhisme is inzicht dus een
vereiste. En je moet aan de slag
gaanmet dat inzicht: er wordt dan
ook uitvoerig gedebatteerd in de
kloosters.

Boeddha had, noch rechtstreeks,
noch onrechtstreeks eenmachts-
positie.Hij iszekergeengod.Jezus
en Mohammed, aan de andere
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kant, waren boodschappers die
verbonden waren met een
almachtige god. Het geloof in hen
is groot omdat ze verbonden zijn
met hun god. Boeddha was een
gewone mens die op zoek ging
naar de oorzaak van ons lijden.
Jezus en Mohammed gebruikten
verwachtingen om gelovigen te
behouden en te werven, terwijl
Boeddha zegt dat verwachtingen
net een oorzaak zijn van lijden.

Respect afdwingen was nooit
Boeddha zijn motivatie.
Boeddhisme is geen machts-
instrument, het is niet bruikbaar
als controlemiddel. Angst wordt
nooit gebruikt omboeddhisten te
behouden. Iedereen heeft een
boeddhanatuur, de combinatie
van wijsheid en mededogen, ook
niet-boeddhisten. Er bestaan dus
geen minderwaardige mensen of
levende wezens, geen ‘grotere’ of
‘kleinere’ boeddhanatuur. Het feit
datereenboeddhanatuur is, biedt
houvast maar ook mogelijkheid
tot verandering. De boeddha-
natuur is namelijk het enige dat
permanent is, niet vergankelijk is,
niet onderling afhankelijk is van
andere zaken. Er wordt vaak
gezegd dat een kopje, zoals een
koffietas, zelf niet vuil kan zijn: de
vuiligheid ligt erop. Zo kunnen we
zeggendatallesdatonsdoetlijden
‘op’ onze boeddhanatuur ligt.

Boeddha ontdekte de waarheid
over onze ware natuur en paste
deze waarheid toe om onze
problemen vanuit de kern op te
lossen. De boeddhistische leer
omvat instructies; het is een
methode omdewaarheid te leren
zien en kennen. Wij zien Boeddha
als iemand die alles wist, wij
kunnen niet weten of hij alles wist
maar we vertrouwen erop dat hij
de ultieme waarheid kende. Die
waarheid wordt bewerkstelligd in
de scholen. We bewijzen eerst dat
niets ‘op zich’ bestaat; alles is
onderling verbonden en heeft
elkaar nodig. We concluderen
vervolgens dat de boeddhanatuur
niettemin het enige is dat niet
beïnvloedbaar is, permanent is.
Tot je de ultieme waarheid
begrijpt - en dat is een lange
weg - is er twijfel. Om de ultieme
waarheid te kunnen bevatten
moeten we het conceptuele,
dualistische denken overstijgen
(via meditatie). Daarna vind je de
ware natuur, dan komt het
mededogen en word je een voor-
beeld, leraar en beoefenaar.

Twijfel is de
deur naar
filosofisch
boeddhisme.

“
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Je zei dat de boeddhanatuur de
combinatie is van wijsheid en
mededogen, maar wat betekent
‘wijsheid’?

Ja, de boeddhanatuur is de
onlosmakelijke verbinding van
wijsheid en mededogen. De twee
termen zijn
fundamenteel in
de boeddhistische
leer. Zonder die
twee kan je de
verlichting niet
bereiken. Wijsheid
betekent vooral de
dingen zien zoals
ze zijn, hun ware
natuur.Hetbetekentdecapaciteit
te hebben om ‘de realiteit’ te zien,
door het dualistisch denken te
overstijgen. Als we deze realiteit
niet kennen, dan lijdenwe.

Maak je dan een onderscheid
tussen zoiets als realiteit en
schijn?

We maken eerder een onder-
scheid tussen relatieve waarheid
en ultieme waarheid. Die ultieme
waarheid bevindt zich buiten de
concepten. Eigenlijk kan jezeggen
dat, zolang je boeddhanatuur niet
gerealiseerd is, zolang je de
realiteit niet ziet en de boeddha-
natuur bedekt blijft met con-
cepten en gedachtepatronen, je

nog vastzit in de relatieve
waarheid. Zolang we concepten
niet kunnen overstijgen, moeten
webinnendeconceptenblijvenen
zegebruiken: togetoutof theshit,
youhave to swim through the shit.
De relatieve waarheid omvat ook
elke vorm van dualisme,

bijvoorbeeld goed-
slecht, lekker-vies,
dag-nacht, etc. Dua-
listisch denken is de
bron van emoties.
Emoties zijn altijd
tijdelijk, maar we
vergeten dat tijde-
lijke aspect, waar-
door ze altijd vroeg

of laat lijden creëren. De be-
doeling is deze concepten te
overstijgen, dat is deel van het
realiseren van de boeddhanatuur.

Dit wordt eigenlijk heel goed
gevat in het Tibetaanse woord
voor ‘boeddhisme’: nang tcheu.
Letterlijk vertaald bestaat dit
uit de woorden ‘innerlijk’ en
‘verander’, een gebiedende wijs.
Het gaat erom je gedachten te
veranderen opdat je de kern van
het lijden kan elimineren. Merk
op dat we niet zeggen dat we
daar-door al onze problemen
kunnen oplossen. Er zullen
altijd problemen zijn, maar wat
we veranderen als boeddhist is

To get out of
the shit, you
have toswim
through the
shit.

“
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onze omgang met deze
problemen.

En nu de andere kant: wat is
mededogen?

Mededogen is ietsheelandersdan
medelijden. Medelijden is enkel
inzittenmethet lijdenvan iemand.
Mededogen gaat veel verder.
Mededogen, in het boeddhisme,
wilt zeggen dat je wenst dat
niemand meer lijdt, dat iedereen
verlicht is.

Je weet dat boeddhisten geloven
in reïncarnatie, dat er geen begin
nocheeneinde is.Daaromkunnen
we onder andere zeggen dat
iedereen, reeds elkaarsmoeder is
geweest. Dat is een voorbeeld van
mededogen, dat je iedereen
moet zien en behandelen als je
eigen moeder. Er bestaan daar
meditatietechnieken voor. Eerst
begin jemet iedereen rondom jou
zo te zien en daarna breid je dat
steeds verder uit.

Wat is de waarde van een
spiritueel leven in een
laatkapitalistische samenleving?
Wat zijn precies de problemen
volgens jou?

Het grootste probleem is dat de
waarheid over de realiteit on-
voldoendegekend is.Wevergeten

dat alles tijdelijk is en we denken
controle te hebben over veel
zaken. We minimaliseren de
negatieve invloed van ver-
wachtingen en emoties, we
onderschatten bijvoorbeeld de
waarde van geduld, we beseffen
niet dat alles onderling afhankelijk
is. We vergeten dat alles uit ons
levener vroegof laat nietmeer zal
zijn. We weten niet dat blijvend
geluk enkel in onszelf te vinden is.
We zijn, keer op keer, teleur-
gesteld wanneer we merken dat
elk geluk dat afkomstig is van een
externeoorzaaknietblijvend is. Af
en toe denken we dat we perfect
zijn, we houden meer van onszelf
dan van anderen. We zijn zeer op
onszelf gericht qua geluk, maar
tochzoekenwehetbuitenonszelf.

We gebruiken ons lichaam en
geest om onze egocentrische
manier van denken te bevredigen.
Dit leidt o.a. tot hebzucht,
boosheid, onverzadigbaar ver-
langen, jaloezie en angst. De
oorzaak van deze cycli van lijden
wordt in het boeddhisme
omschreven met de term
'onwetendheid'.

Het boeddhisme is een pad van
deconstructie, we verwijderen
emoties die ons direct en indirect
doen lijden. Boeddhisme voegt
niks toe en vindt niks uit; de
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innerlijke goedheid is altijd aan-
wezig in iedereen maar wordt
belemmerd door onwetendheid.
Mededogen en wijsheid helpen
ons omons doel te bereiken.

Het goede nieuws is dat we in
deze laatkapitalistische samen-
leving aan onze materiële
behoeftes gemakkelijk tegemoet
kunnen komen, en zo de kans
krijgen om te ervaren/ontdekken
dat dit ons niet écht gelukkig
maakt.

Moeten we boeddhisme be-
grijpen als een vorm van
symptoombestrijding of is het
meer/minder dan dat?

Het is net het omgekeerde. Het
pakt enkel de oorzaken van ons
lijden aan, het gaat over de
waarheid van het lijden.
Emotioneel en fysiek lijden, van
hongerlijden tot keuzestress,
wordt veroorzaakt door de
waarheid niet te kennen (niet
weten dat we geen controle
hebben, denken dat je kan iets kan

verwachten, denken dat iets nooit
zal veranderen).

De vier edele waarheden
beschrijven de oorzaken van
lijden. De vier edele waarheden
vormen de basis van de
boeddhistische leer.De oplossing
is het tegengif voor de oorzaak
van het lijden. En het einddoel is
de volledige bevrijding van lijden
en de oorzaken daarvan.

Boeddha is een dokter, jewordt je
eigen dokter door boeddhisme
toe te passen. Waarom ‘je eigen
dokter’? Omdat we enkel onszelf
kunnen veranderen, dit begint
met bewustwording en aan-
vaarding.

Maaktdeboeddhistische leerook
een interventie op het spreken
(naast het handelen)?

Boeddhisme vinden we terug in
lichaam, spraak en ‘mind’ (sem).
Met betrekking tot het spreken,
leggen boeddhisten vier geloften

Mededogen faciliteert het
spreken van dewaarheid, en ook
het spreken vanuit eenmotivatie
om te helpen.

“
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af: Niet liegen, geen kwetsende
woorden gebruiken, geen
woorden gebruiken die
problemen en ruzie kunnen
veroorzaken en geen zinloze
praat.

Als je de waarheid vertelt, dan
vertel jeautomatischgeenzinloze
praat en kwetsend taalgebruik
krijgt geen kans doormededogen.
Het concept mededogen be-
tekent de diepe wens dat elk
levend wezen niet lijden zal.
Mededogen faciliteert het
spreken van de waarheid, en
ook het spreken vanuit een
motivatie om te helpen. Motivatie
isbelangrijkerdandehandelingen
het resultaat, omdat we
doorgaans enkel over onze
motivatie volledige controle
hebben.

In de praktijk betekent dit dat je
dientnatedenkenoverwatjezegt:
gaatditbehulpzaamzijn,waargaat
het naartoeen vanwaar komthet?
Mededogen is denken aan
anderen, maar ook aan het milieu:
de bedoeling is om zo min
mogelijk schade aan te richten.

(Redactie: Voor meer informatie
over de boeddhistische school
waar Giel student is verwijzen we
u graag naar jonang.be))

❒
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Mijn persoon: zo vreemd

Een beige vlak voor me en
wat stippen onder me, die ik
met mijn handen knel tot
niet-zulk-perfecte vormen.

Tel je vingers. Knijp jezelf.
Doch, het ritmische stoten
verwart me nog meer dan
mijn meest onstuimige dromen.

Een traan sluipt naar de stippen toe,
niet gezien noch gehoord door jou,
jij die opgaat in dat gulzige genot
dat mijn traan maar niet inhalen kan.

Ik kreun.
En over diezelfde luchtbaan
stijg ik, als vleugels-gegeven, van
mijn lichaam, alsook mijn hersenen, op.
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Hagel en Sneeuw

Waren mijn gedachten maar
als sneeuw: dwarrelend.
Een laag van kleine en
begeerlijke contouren die,
rondom me heen,
stilaan vorm zou krijgen.
Zacht,
wellicht koud, maar eindelijk
zacht.
Want deze haatdragende hagel
bekogelt mij, kleurt mijn
hoofd paarsblauw
en ik verlang niets anders dan
algeheel wit te zijn.
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Getuigenis

Mijn oppervlak,
op grove aarde gelijkend,
zachter dan het hare,
maar jij bent een mot voor haar marmer.
Ik hoor de scherven al schallen,
de laatste bonzen weergalmen,
terwijl het rode langzaamaan
de plaats van het witte inneemt.
Nu lig je daar
Een dode mot voor haar marmer.

Chiara Claessens
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Flux

Ik wil de kracht
om woorden te breken als bot
zodat ik het merg eruit kan zuigen,
dat hardheid hol wordt
en ik niet steeds zwicht voor de illusie
dat leegte inhoud heeft.

ik weef verhalen gepekeld in zout
zodat hun waarheid niet vervalt.
niet zoals jij, ongeval van fantasie,
je vorm meandert met je gedachten
en danst weg
van koortsig grijpende handen.

je ruikt naar gedroogde salie
in lichterlaaie. definitie is verlies: rook meuit
de huls die ik ben. houw uit de tijd
één moment, gezuiverd van seconden
waarin je versplintert met mij,
en je me leert
de eis tot zijn te verschalken.

Bavo Van der Heyden
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Om de traditie van maatschappijkritisch denken van
de UGent in stand te houden willen we graag bij VSTN
wat plaats maken voor zelfreflectie over de UGent.
De programmawijziging van de opleiding moraal-
wetenschappen leidde tot enige frustratie onder de
studenten, dus boden wij een platform aan waar
men kon zeggen wat moest gezegd worden. Onze
docenten zijn deze keer van de partij, want als we
spreken over de moraalwetenschappen, dan bedoelen
we enerzijds de opleiding aan de UGent, maar
anderzijds ook het idee erachter. Onze schrijvers
kregen de volle vrijheid om over beide betekenissen
van het woord te schrijven en wij bij de VSTN zijn blij
om met u de resultaten te delen.
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☝☝
In het debat over de zin enIn het debat over de zin en
onzin van de opleiding Moraal-onzin van de opleiding Moraal-
wetenschappen, heeft men hetwetenschappen, heeft men het
vaak over de zinvolheid van devaak over de zinvolheid van de
opleiding tout court. In ditopleiding tout court. In dit
artikel wil ik twee argumentenartikel wil ik twee argumenten
ter verdediging van de opleidingter verdediging van de opleiding
brengen, gevolgd door driebrengen, gevolgd door drie
ideeideeëën die de opleiding nogn die de opleiding nog
beter kunnen maken.beter kunnen maken.

Een overtuigde tegenstanderEen overtuigde tegenstander
van de opleiding die jullievan de opleiding die jullie
wellicht bekend is, is Fonswellicht bekend is, is Fons
Dewulf, ieders favorieteDewulf, ieders favoriete
intellectuele dandy, met eenintellectuele dandy, met een
gepassioneerde en interactievegepassioneerde en interactieve
doceerstijl waar we allemaal zodoceerstijl waar we allemaal zo
van houden. Wat mij betreftvan houden. Wat mij betreft
heeft de universiteit meer Fonsheeft de universiteit meer Fons
Dewulf nodig, en minderDewulf nodig, en minder
proffen die het lesgeven alsproffen die het lesgeven als
een noodzakelijk kwaad binneneen noodzakelijk kwaad binnen
hun job zien. De man gaf vorighun job zien. De man gaf vorig
jaar het vak “Kennisleer I” enjaar het vak “Kennisleer I” en
doceert momenteel eendoceert momenteel een
geavanceerd vak over weten-geavanceerd vak over weten-
schapsfilosofie binnen deschapsfilosofie binnen de
master Wijsbegeerte.master Wijsbegeerte.

Op zijn blog vind je talOp zijn blog vind je tal
van vlot geschreven, geestigevan vlot geschreven, geestige
en scherpzinnige artikelen overen scherpzinnige artikelen over
diverse filosofische en socialediverse filosofische en sociale

thema’s. In zijn artikel “Uitthema’s. In zijn artikel “Uit
het Leven Gegrepen 21-10-17,het Leven Gegrepen 21-10-17,
Institutioneel Conservatisme”Institutioneel Conservatisme”
bekritiseert Fons in zijnbekritiseert Fons in zijn
kenmerkende stijl de opleidingkenmerkende stijl de opleiding
Moraalwetenschappen.Moraalwetenschappen.

Hij schrijft: “Als je echt wil datHij schrijft: “Als je echt wil dat
er iets verandert aan de manierer iets verandert aan de manier
waarop proffen en studenten alwaarop proffen en studenten al
meer dan vijftig jaar een legemeer dan vijftig jaar een lege
doos in stand houden, dan moetdoos in stand houden, dan moet
je radicaal durven zijn, danje radicaal durven zijn, dan
moet je durven pleiten voormoet je durven pleiten voor
een opheffing van de dooseen opheffing van de doos
zelf”, waarbij “de doos zelf”zelf”, waarbij “de doos zelf”
natuurlijk verwijst naar denatuurlijk verwijst naar de
opleiding Moraalwetenschappen.opleiding Moraalwetenschappen.

Waarom moet die opleiding danWaarom moet die opleiding dan
opgeheven worden? Fons gaatopgeheven worden? Fons gaat
verder: “[Men gebruikt] al 50 jaarverder: “[Men gebruikt] al 50 jaar
het idee dat de moraal-het idee dat de moraal-
wetenschap de samenleving kanwetenschap de samenleving kan
veranderen, om een richting inveranderen, om een richting in
stand te houden die nooit naarstand te houden die nooit naar
behoren functioneerde (van bijbehoren functioneerde (van bij
de oprichting klaagden dede oprichting klaagden de
studenten al dat ze verlorenstudenten al dat ze verloren
liepen in al die aparte hulp-liepen in al die aparte hulp-
wetenschappen – al 50 jaarwetenschappen – al 50 jaar
beklaagt de student moraal-beklaagt de student moraal-
wetenschap 60 procent van hetwetenschap 60 procent van het
vakkenpakket).”vakkenpakket).”

Mens- en hulpwetenschappenMens- en hulpwetenschappen
in tijden van academischein tijden van academische
versplintering enversplintering en
hyperspecialisatiehyperspecialisatie

Moraal-wat?Moraal-wat?
Maxim VandaeleMaxim Vandaele
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Wat Fons bedoelt met “deWat Fons bedoelt met “de
samenleving veranderen”, of datsamenleving veranderen”, of dat
de opleiding “nooit naarde opleiding “nooit naar
behoren functioneerde”, lichttebehoren functioneerde”, lichtte
hij helaas voor ons niet verderhij helaas voor ons niet verder
toe. Waar ik dan wel even optoe. Waar ik dan wel even op
in wil gaan is het vermeendein wil gaan is het vermeende
feit dat “van bij de oprichtingfeit dat “van bij de oprichting
de studenten al klaagden dat zede studenten al klaagden dat ze
verloren liepen in al die aparteverloren liepen in al die aparte
hulpwetenschappen”. Dit vindhulpwetenschappen”. Dit vind
ik nogal een vreemde op-ik nogal een vreemde op-
merking, want ik heb nog nooitmerking, want ik heb nog nooit
een medestudent Moraal-een medestudent Moraal-
wetenschappen horen klagenwetenschappen horen klagen
over het te leuke of te ge-over het te leuke of te ge-
varieerde aanbod aan keuze-varieerde aanbod aan keuze-
vakken.vakken.

Ik ben het radicaal oneens metIk ben het radicaal oneens met
Fons dat het grote aanbod aanFons dat het grote aanbod aan
keuzevakken binnen Moraal-keuzevakken binnen Moraal-
wetenschappen een probleemwetenschappen een probleem
is. Integendeel, wat mij betreft,is. Integendeel, wat mij betreft,
is het een van haar grootsteis het een van haar grootste
troeven. Tegenwoordig dreigttroeven. Tegenwoordig dreigt
de academische wereld zichde academische wereld zich
te verliezen in hyperspeciali-te verliezen in hyperspeciali-
satie en versplintering, waarinsatie en versplintering, waarin
elke discipline nauwelijkselke discipline nauwelijks
intellectueel contact heeft metintellectueel contact heeft met
een andere, en elke academicuseen andere, en elke academicus
zijn of haar hyperspecifiekezijn of haar hyperspecifieke
onderzoeksdomein heeft. Buitenonderzoeksdomein heeft. Buiten
dit onderzoeksdomein mag dedit onderzoeksdomein mag de
academicus niet of nauwelijksacademicus niet of nauwelijks
publiceren. En voor de wereldpubliceren. En voor de wereld
buiten de universiteitsmurenbuiten de universiteitsmuren
heeft al dat hyperspecialistischeheeft al dat hyperspecialistische

onderzoekswerk in veel gevallenonderzoekswerk in veel gevallen
al helemaal geen relevantie.al helemaal geen relevantie.

Toen ik van de opleiding Moraal-Toen ik van de opleiding Moraal-
wetenschappen hoorde, was hetwetenschappen hoorde, was het
grote aanbod aan keuzevakkengrote aanbod aan keuzevakken
juist een van de grootstejuist een van de grootste
redenen voor mij om voor deredenen voor mij om voor de
opleiding te kiezen. Ik vindopleiding te kiezen. Ik vind
filosofie en ethiek namelijkfilosofie en ethiek namelijk
interessant, maar politiek,interessant, maar politiek,
psychologie, sociologie, antro-psychologie, sociologie, antro-
pologie, religies, geschiedenis,pologie, religies, geschiedenis,
literatuur, kunst, al deze zakenliteratuur, kunst, al deze zaken
en meer vond ik minstens evenen meer vond ik minstens even
boeiend. Welke opleiding kan ikboeiend. Welke opleiding kan ik
dan kiezen, waarin ik maximaaldan kiezen, waarin ik maximaal
over zo veel mogelijk van dezeover zo veel mogelijk van deze
zaken kan leren, en me nietzaken kan leren, en me niet
hoef te beperken tot lerenhoef te beperken tot leren
over slechtsover slechts éééén (of twee)n (of twee)
disciplines? Het antwoord:disciplines? Het antwoord:
Moraalwetenschappen, met haarMoraalwetenschappen, met haar
lijst “Mens- en hulp-lijst “Mens- en hulp-
wetenschappen” en diversewetenschappen” en diverse
minors (die terecht ook in deminors (die terecht ook in de
opleiding Wijsbegeerte aanwezigopleiding Wijsbegeerte aanwezig
zijn).zijn).

Begrijp me niet verkeerd,Begrijp me niet verkeerd,
specialisten zijn ontzettendspecialisten zijn ontzettend
belangrijk en noodzakelijk, enbelangrijk en noodzakelijk, en
het is zeker noodzakelijk dat erhet is zeker noodzakelijk dat er
opleidingen zijn die studentenopleidingen zijn die studenten
opleiden tot specialisten inopleiden tot specialisten in éééénn
heel specifiek veld.heel specifiek veld.

Zonder dergelijke specialisatieZonder dergelijke specialisatie
zouden we immers nooit eenzouden we immers nooit een
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Copernicus, Newton, Kant, Ein-Copernicus, Newton, Kant, Ein-
stein, enzovoort gehad hebben.stein, enzovoort gehad hebben.
En veel modernere weten-En veel modernere weten-
schappelijke en technische in-schappelijke en technische in-
novaties zijn natuurlijk hetnovaties zijn natuurlijk het
resultaat van samenwerkingresultaat van samenwerking
tussen talloze zeer ge-tussen talloze zeer ge-
specialiseerde wetenschappers.specialiseerde wetenschappers.
Zij zijn zeker broodnodig, enZij zijn zeker broodnodig, en
hun opleidingen ook.hun opleidingen ook.

Maar zomin als men kanMaar zomin als men kan
verwachten dat iedereen zichverwachten dat iedereen zich
opleidt tot een soort moderneopleidt tot een soort moderne
“Homo universalis”, met brede“Homo universalis”, met brede
(maar niet diepgaande) kennis(maar niet diepgaande) kennis
van veel disciplines, evenminvan veel disciplines, evenmin
kan men verwachten dat elkekan men verwachten dat elke
student zin heeft om specialiststudent zin heeft om specialist
inin éééén heel klein domein ten heel klein domein te
worden. Er moet voor zowel deworden. Er moet voor zowel de
“generalisten” als “specialisten”“generalisten” als “specialisten”
wat aanbod zijn, en zeker voorwat aanbod zijn, en zeker voor
die eerste groep lijkt er somsdie eerste groep lijkt er soms
te weinig aanbod. De opleidingte weinig aanbod. De opleiding
Moraalwetenschappen zorgtMoraalwetenschappen zorgt
voor een kwaliteitsvolle, bredevoor een kwaliteitsvolle, brede
opleiding in de mensweten-opleiding in de mensweten-
schappen. Dat alleen al isschappen. Dat alleen al is
genoeg bestaansreden voor degenoeg bestaansreden voor de
opleiding.opleiding.

Moraalwetenschappen: eenMoraalwetenschappen: een
opleiding filosofie metopleiding filosofie met
wetenschappelijke focus opwetenschappelijke focus op
ethiekethiek

Een ander argument dat menEen ander argument dat men
zou kunnen brengen voor dezou kunnen brengen voor de
opheffing van de opleidingopheffing van de opleiding
Moraalwetenschappen, is datMoraalwetenschappen, is dat
het niet duidelijk is waarom zehet niet duidelijk is waarom ze
nodig is, als er reeds eennodig is, als er reeds een

opleiding Wijsbegeerte bestaat.opleiding Wijsbegeerte bestaat.
Mijn weerlegging hiervan is datMijn weerlegging hiervan is dat
Moraalwetenschappen zich welMoraalwetenschappen zich wel
degelijk genoeg onderscheidtdegelijk genoeg onderscheidt
van de opleiding Wijsbegeerte.van de opleiding Wijsbegeerte.
Het unieke aan Moraal-Het unieke aan Moraal-
wetenschappen zit ‘m in dewetenschappen zit ‘m in de
naam zelf. Ten eerste “moraal”;naam zelf. Ten eerste “moraal”;
ethiek dus: de opleiding Moraal-ethiek dus: de opleiding Moraal-
wetenschappen is de enigewetenschappen is de enige
opleiding die studenten eenopleiding die studenten een
systematisch en groot overzichtsystematisch en groot overzicht
biedt van de ethiek. In debiedt van de ethiek. In de
opleiding Wijsbegeerte doetopleiding Wijsbegeerte doet
men dat natuurlijk ook, maar demen dat natuurlijk ook, maar de
opleiding Moraalwetenschappenopleiding Moraalwetenschappen
gebruikt naast filosofischegebruikt naast filosofische
(teksten lezen, essays schrijven,(teksten lezen, essays schrijven,
……) ook wetenschappelijke) ook wetenschappelijke
methodes (enqumethodes (enquêêtes, literatuur-tes, literatuur-
studie, interviews) om ethischestudie, interviews) om ethische

Er moet voor zowel de “generalisten” alsEr moet voor zowel de “generalisten” als
“specialisten” wat aanbod zĳn, en zeker voor die“specialisten” wat aanbod zĳn, en zeker voor die

eerste groep lĳkt er soms te weinig aanbod.eerste groep lĳkt er soms te weinig aanbod.
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fenomenen zoals seksualiteit,fenomenen zoals seksualiteit,
gender, spiritualiteit, altrugender, spiritualiteit, altruïïsme,sme,
…… te onderzoeken. Dat is ookte onderzoeken. Dat is ook
waar de “wetenschappen” inwaar de “wetenschappen” in
“Moraalwetenschappen” naar“Moraalwetenschappen” naar
verwijst.verwijst.

Hoe de moraal van deHoe de moraal van de
Moraalwetenschappen teMoraalwetenschappen te
verhogen: drie voorstellen omverhogen: drie voorstellen om
de opleiding nog beter tede opleiding nog beter te
makenmaken

Ik heb dusver twee argumentenIk heb dusver twee argumenten
gegeven ter verdediging vangegeven ter verdediging van
de opleiding. Enerzijds is dede opleiding. Enerzijds is de
opleiding een kwaliteitsvolle,opleiding een kwaliteitsvolle,
algemene studie in de mens-algemene studie in de mens-
wetenschappen. Het is duswetenschappen. Het is dus
ideaal voor wie de mens enideaal voor wie de mens en
samenleving wil bestuderensamenleving wil bestuderen
zonder slechtszonder slechts éééén of tween of twee
disciplines te moeten kiezen.disciplines te moeten kiezen.
Mijn tweede argument was datMijn tweede argument was dat
Moraalwetenschappen als enigeMoraalwetenschappen als enige
opleiding niet alleen filo-opleiding niet alleen filo-
sofische, maar ook weten-sofische, maar ook weten-
schappelijke methodes gebruiktschappelijke methodes gebruikt
om morele, ethische feno-om morele, ethische feno-
menen te onderzoeken, be-menen te onderzoeken, be-
grijpen en verklaren.grijpen en verklaren.

Deze twee zaken zijn wat mijDeze twee zaken zijn wat mij
betreft redenen genoeg om debetreft redenen genoeg om de
opleiding Moraalwetenschappenopleiding Moraalwetenschappen
te behouden. Dat betekentte behouden. Dat betekent
natuurlijk niet dat de opleidingnatuurlijk niet dat de opleiding
niet verbeterd kan worden. Deniet verbeterd kan worden. De
faculteit zelf is daar al meefaculteit zelf is daar al mee

bezig. Bij de werkpunten onderbezig. Bij de werkpunten onder
kwaliteitszorg van de opleidingkwaliteitszorg van de opleiding
(op de website) schreef men:(op de website) schreef men:
“De opleiding zal door de“De opleiding zal door de
geplande programmaherzieninggeplande programmaherziening
en het beter afstemmen van deen het beter afstemmen van de
vakinhouden de samenhang vanvakinhouden de samenhang van
het programma verbeteren.”het programma verbeteren.”

In wat volgt, breng ik drie zakenIn wat volgt, breng ik drie zaken
die de opleiding volgens mij nogdie de opleiding volgens mij nog
veel beter kunnen maken:veel beter kunnen maken:

1. Een mogelijke1. Een mogelijke
naamsveranderingnaamsverandering

Op zich is “Moraalweten-Op zich is “Moraalweten-
schappen” een goede naamschappen” een goede naam
voor de opleiding. Het dekt devoor de opleiding. Het dekt de
lading: men bestudeert morelelading: men bestudeert morele
fenomenen, dit doet men metfenomenen, dit doet men met
filosofische, maar ook metfilosofische, maar ook met
wetenschappelijke methodes.wetenschappelijke methodes.
Toch is een naamsveranderingToch is een naamsverandering
iets dat overwogen moetiets dat overwogen moet
worden. Ten eerste is het zoworden. Ten eerste is het zo
dat de naam buiten Vlaanderendat de naam buiten Vlaanderen
totaal onbekend is: alleen detotaal onbekend is: alleen de
UGent en VUB bieden op-UGent en VUB bieden op-
leidingen met “moraalweten-leidingen met “moraalweten-
schappen” in de titel. “Bachelorschappen” in de titel. “Bachelor
of Arts in Moral Sciences” is deof Arts in Moral Sciences” is de
officiofficiëële Engels-talige naam vanle Engels-talige naam van
de opleiding, maar de termde opleiding, maar de term
“Moral Sciences” is onbekend“Moral Sciences” is onbekend
buiten Vlaanderen. In ge-buiten Vlaanderen. In ge-
sprekken met buitenlandsesprekken met buitenlandse
mensen moet ik steevast toe-mensen moet ik steevast toe-
lichten dat mijn opleiding islichten dat mijn opleiding is
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zoals filosofie, maar met meerzoals filosofie, maar met meer
focus op ethiek en ook eenfocus op ethiek en ook een
aanbod aan andere mens-aanbod aan andere mens-
wetenschappen.wetenschappen.

Maar “Bachelor in de Wijs-Maar “Bachelor in de Wijs-
begeerte en een Wetenschap-begeerte en een Wetenschap-
pelijke Studie van Ethiek en eenpelijke Studie van Ethiek en een
keuze-aanbod aan Mens- enkeuze-aanbod aan Mens- en
Hulpwetenschappen” bekt nietHulpwetenschappen” bekt niet
zo goed, dus koos men maarzo goed, dus koos men maar
voor “Moraalwetenschappen”.voor “Moraalwetenschappen”.
Toch zijn er zeker andere,Toch zijn er zeker andere,
duidelijkere namen denkbaarduidelijkere namen denkbaar
om de inhoud van de opleidingom de inhoud van de opleiding
nog beter verduidelijken. Enkelenog beter verduidelijken. Enkele
voorstellen van mijn hand:voorstellen van mijn hand:
“Bachelor in de Moraalfilosofie”,“Bachelor in de Moraalfilosofie”,
“Bachelor in de Ethiek en“Bachelor in de Ethiek en
Sociale Wetenschappen”, “Bach-Sociale Wetenschappen”, “Bach-
elor in de Humanities andelor in de Humanities and
Philosophical Ethics”Philosophical Ethics” …… AanAan
jullie om nu zelf na te denkenjullie om nu zelf na te denken
over de zin en onzin van mijnover de zin en onzin van mijn
suggesties, of misschien eensuggesties, of misschien een
nog betere nieuwe naam. Datnog betere nieuwe naam. Dat
“Moraalwetenschappen” een“Moraalwetenschappen” een
“Bachelor of Arts” is (en geen“Bachelor of Arts” is (en geen
“Bachelor of Science”), vind ik“Bachelor of Science”), vind ik
trouwens geniaal, omdat dittrouwens geniaal, omdat dit
het spanningsveld tussen ethiekhet spanningsveld tussen ethiek
en wetenschap toont: deen wetenschap toont: de
meesten zullen akkoord gaanmeesten zullen akkoord gaan
dat ethiek geen wetenschap is,dat ethiek geen wetenschap is,
en toch doet men in deen toch doet men in de
Moraalwetenschappen aan eenMoraalwetenschappen aan een
wetenschappelijke studie vanwetenschappelijke studie van
ethiek.ethiek.

2. Uitbreiding van de minor2. Uitbreiding van de minor
Globalisering en diversiteit,Globalisering en diversiteit,
gelijkstelling minoraanbod ingelijkstelling minoraanbod in
Moraalwetenschappen en inMoraalwetenschappen en in
WijsbegeerteWijsbegeerte

Ik kan niet spreken over deIk kan niet spreken over de
inhoud van andere minors,inhoud van andere minors,
maar de populaire minormaar de populaire minor
Globalisering en diversiteit, dieGlobalisering en diversiteit, die
ik zelf koos, heeft nood aanik zelf koos, heeft nood aan
meer regionale diversiteit (oh,meer regionale diversiteit (oh,
de ironie). Het is natuurlijkde ironie). Het is natuurlijk
fantastisch dat er diversefantastisch dat er diverse
vakken over religies, culturenvakken over religies, culturen
en geschiedenissen aangebodenen geschiedenissen aangeboden
worden. Alleen is het watworden. Alleen is het wat
vreemd dat het aanbod in devreemd dat het aanbod in de
minor zich beperkt tot vakkenminor zich beperkt tot vakken
over Afrika en Aziover Afrika en Aziëë. Alsof er. Alsof er
over Amerika (zowel Noord alsover Amerika (zowel Noord als
Zuid), Europa en OceaniZuid), Europa en Oceaniëë nietsniets
interessant te vertellen zou zijn.interessant te vertellen zou zijn.
Nochtans worden er weldegelijkNochtans worden er weldegelijk
vakken over deze regio’svakken over deze regio’s
aangeboden binnen andereaangeboden binnen andere
Ugent-opleidingen. Het lijkt meUgent-opleidingen. Het lijkt me
dan ook hoog tijd dat dezedan ook hoog tijd dat deze
vakken ook binnen de minorvakken ook binnen de minor
Globalisering en diversiteit aan-Globalisering en diversiteit aan-
geboden worden. Een studiegeboden worden. Een studie
van de geschiedenis van devan de geschiedenis van de
V.S. in het bijzonder, lijktV.S. in het bijzonder, lijkt
me voor moraalwetenschappersme voor moraalwetenschappers
ontzettend relevant en leerrijk,ontzettend relevant en leerrijk,
gezien de prominente aan-gezien de prominente aan-
wezigheid van morele thema’swezigheid van morele thema’s
zoals slavernij, racisme, demo-zoals slavernij, racisme, demo-
cratie, recht, religie, inter-cratie, recht, religie, inter-
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nationale politiek en socio-nationale politiek en socio-
economische ongelijkheid in deeconomische ongelijkheid in de
Amerikaanse geschiedenis enAmerikaanse geschiedenis en
cultuur.cultuur.

Daarnaast heb ik het altijdDaarnaast heb ik het altijd
onbegrijpelijk gevonden dat deonbegrijpelijk gevonden dat de
minor Economie en Bedrijfs-minor Economie en Bedrijfs-
kunde enkel in Moraalweten-kunde enkel in Moraalweten-
schappen aangeboden wordt,schappen aangeboden wordt,
terwijl de minor De Klassieketerwijl de minor De Klassieke
Traditie en de minor Weten-Traditie en de minor Weten-
schappen enkel in Wijsbegeerteschappen enkel in Wijsbegeerte
aangeboden worden. Eigenlijkaangeboden worden. Eigenlijk
zouden al deze minors, samenzouden al deze minors, samen
met de bestaande minors, zowelmet de bestaande minors, zowel
in Moraalwetenschappen als inin Moraalwetenschappen als in
Wijsbegeerte aanwezig moetenWijsbegeerte aanwezig moeten
zijn.zijn.

Vooral de onmogelijkheidVooral de onmogelijkheid
om de minor Economie enom de minor Economie en
bedrijfskunde te volgen alsbedrijfskunde te volgen als
filosofiestudent, alsook de on-filosofiestudent, alsook de on-
mogelijkheid om de minor Demogelijkheid om de minor De
Klassieke Traditie als prilleKlassieke Traditie als prille
moraalwetenschapper te volgen,moraalwetenschapper te volgen,
lijken mij onverdedigbaar. Er islijken mij onverdedigbaar. Er is
immers een lange filosofischeimmers een lange filosofische
traditie van kritiek op onstraditie van kritiek op ons
economisch systeem (en heteconomisch systeem (en het
formuleren van alternatieven),formuleren van alternatieven),
en een studie van hedendaagseen een studie van hedendaagse
economische theorie kan hier-economische theorie kan hier-
bij een startpunt zijn. Anderzijdsbij een startpunt zijn. Anderzijds
hebben Griekse en Romeinsehebben Griekse en Romeinse
filosofen zich zeer diepgaand enfilosofen zich zeer diepgaand en
elegant uitgesproken over talelegant uitgesproken over tal
van morele kwesties, een studievan morele kwesties, een studie

hiervan kan een troef zijn voorhiervan kan een troef zijn voor
de Moraalwetenschapper diede Moraalwetenschapper die
de antieke ethische discussiesde antieke ethische discussies
wil actualiseren (“What wouldwil actualiseren (“What would
Aristotle do?”).Aristotle do?”).

3. Meer promotie van de3. Meer promotie van de
opleidingopleiding

Van mijn drie suggesties denk ikVan mijn drie suggesties denk ik
dat dit de belangrijkste is. Dedat dit de belangrijkste is. De
opleiding Moraalwetenschappenopleiding Moraalwetenschappen
heeft dringend nood aan meerheeft dringend nood aan meer
bekendheid! In het academiejaarbekendheid! In het academiejaar
2018-2019 schreven slechts 232018-2019 schreven slechts 23
studenten zich in voor destudenten zich in voor de
opleiding, in 2019-2020 en 2020-opleiding, in 2019-2020 en 2020-
201 was dit zelfs licht gezakt201 was dit zelfs licht gezakt
naar 19 en 20 nieuwe studenten,naar 19 en 20 nieuwe studenten,
respectievelijk. De enige drierespectievelijk. De enige drie
bacheloropleidingen aan debacheloropleidingen aan de
UGent die nog minder nieuweUGent die nog minder nieuwe
studenten lijken te halen, zijnstudenten lijken te halen, zijn
Geologie, Oost-Europese talenGeologie, Oost-Europese talen
en culturen en Afrikaanse talenen culturen en Afrikaanse talen
en culturen. De bacheloren culturen. De bachelor
Wijsbegeerte doet het helaasWijsbegeerte doet het helaas
niet veel beter, al was er voorniet veel beter, al was er voor
2020-2021 een merkelijke2020-2021 een merkelijke
stijging in het aantal nieuwestijging in het aantal nieuwe
filosofiestudenten (57 nieuwefilosofiestudenten (57 nieuwe
studenten, in 2018-2019 was datstudenten, in 2018-2019 was dat
42 en in 2019-2020 was dat 3342 en in 2019-2020 was dat 33
studenten).studenten).

Nochtans is er zeker geenNochtans is er zeker geen
gebrek aan interesse in ethiek,gebrek aan interesse in ethiek,
maatschappij en sociale weten-maatschappij en sociale weten-
schappen onder de studenten.schappen onder de studenten.
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De Bachelor Psychologie (eenDe Bachelor Psychologie (een
wetenschap die zich bij uitstekwetenschap die zich bij uitstek
bezighoudt met de eudai-bezighoudt met de eudai-
monische vraag naar het goedemonische vraag naar het goede
leven) was in 2020-2021 een vanleven) was in 2020-2021 een van
de populairste opleidingen, metde populairste opleidingen, met
wel 798 nieuwe studenten, eenwel 798 nieuwe studenten, een
stijging ten opzichte van destijging ten opzichte van de
vorige twee jaren. De Bachelorvorige twee jaren. De Bachelor
Sociologie laat de afgelopenSociologie laat de afgelopen
drie jaar een spectaculairedrie jaar een spectaculaire
stijging van nieuwe in-stijging van nieuwe in-
schrijvingen zien: van 65 nieuweschrijvingen zien: van 65 nieuwe
studenten (2018-2019) naar 80studenten (2018-2019) naar 80
nieuwe studenten (2019-2020)nieuwe studenten (2019-2020)
naar 101 nieuwe studentennaar 101 nieuwe studenten
(2020-2021). Tussen 2018-2019 en(2020-2021). Tussen 2018-2019 en
2020-2021 was de faculteit2020-2021 was de faculteit
Politieke en Sociale Weten-Politieke en Sociale Weten-
schappen de sterkste stijgerschappen de sterkste stijger
onder de faculteiten: van 500onder de faculteiten: van 500
nieuwe studenten naar 620nieuwe studenten naar 620
nieuwe studenten.nieuwe studenten.

(Al deze cijfers kan men raad-(Al deze cijfers kan men raad-
plegen viaplegen via http://registr.ugent.be/http://registr.ugent.be/
~pruyss/inschrijvingen/~pruyss/inschrijvingen/, de cijfers, de cijfers
voor 2020-2021 staan naast devoor 2020-2021 staan naast de
bollen op de grafiek opbollen op de grafiek op
http://registr.ugent.be/http://registr.ugent.be/ - verkorte- verkorte
bachelorstudenten zijn nietbachelorstudenten zijn niet
meegerekend)meegerekend)

Ik leid hieruit af dat studentenIk leid hieruit af dat studenten
wel degelijk bezig zijn met hoewel degelijk bezig zijn met hoe
we een gelukkig leven kunnenwe een gelukkig leven kunnen
leiden en hoe we een gelukkigeleiden en hoe we een gelukkige
samenleving kunnen krijgen.samenleving kunnen krijgen.
Laat dat nu precies de vragenLaat dat nu precies de vragen

zijn waar de opleidingzijn waar de opleiding
Moraalwetenschappen zich meeMoraalwetenschappen zich mee
bezighoudt. Het veel te kleinebezighoudt. Het veel te kleine
aantal studenten Moraalweten-aantal studenten Moraalweten-
schappen is dus geen kwestieschappen is dus geen kwestie
van gebrek aan interesse, maarvan gebrek aan interesse, maar
gebrek aan publiciteit. Degebrek aan publiciteit. De
UGent zou daarom veel meerUGent zou daarom veel meer
inspanningen moeten levereninspanningen moeten leveren
om de opleiding te promotenom de opleiding te promoten
naar nieuwe studenten toe.naar nieuwe studenten toe.

De opleiding Moraalweten-De opleiding Moraalweten-
schappen: een gevarieerde,schappen: een gevarieerde,
filosofische en wetenschap-filosofische en wetenschap-
pelijke studie van morelepelijke studie van morele
fenomenen. Ik ben blij dat defenomenen. Ik ben blij dat de
opleiding bestaat, en hoop datopleiding bestaat, en hoop dat
men ooit zal werken aan eenmen ooit zal werken aan een
naamsverandering, verbeteringnaamsverandering, verbetering
van het minoraanbod en – hetvan het minoraanbod en – het
belangrijkste – meer publiciteitbelangrijkste – meer publiciteit
voor de opleiding.voor de opleiding.

☝☝
De opleiding is een rotzooi.De opleiding is een rotzooi.
Doordat ze het rooster hebbenDoordat ze het rooster hebben
omgegooid zijn er nu vakkenomgegooid zijn er nu vakken
waar we niet de nodige voor-waar we niet de nodige voor-
kennis voor hebben, doorkennis voor hebben, door
corona is het vaak niet duidelijkcorona is het vaak niet duidelijk
wat we moeten doen, en het iswat we moeten doen, en het is
ook vaak onmogelijk in teook vaak onmogelijk in te
schatten of we vakken gaanschatten of we vakken gaan

Wat is er mis metWat is er mis met
moraalwetenschappen?moraalwetenschappen?
Bob JacobsBob Jacobs
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moeten opnemen die zullenmoeten opnemen die zullen
overlappen met andere vakken.overlappen met andere vakken.

Maar dat zegt enkel iets overMaar dat zegt enkel iets over
hoe de richting nu wordthoe de richting nu wordt
gegeven, niet iets over degegeven, niet iets over de
inherente waarde van deinherente waarde van de
richting moraalwetenschappen.richting moraalwetenschappen.

Dus wat is er inherent mis metDus wat is er inherent mis met
moraalwetenschappen?moraalwetenschappen?

Niks.Niks.

Moraalwetenschappen krijgt hetMoraalwetenschappen krijgt het
verwijt dat het niet gefocust is,verwijt dat het niet gefocust is,
dat het gebruik moet maken vandat het gebruik moet maken van
verschillende disciplines. Nouverschillende disciplines. Nou
en? Moraliteit is complex enen? Moraliteit is complex en
wordt bewordt beïïnvloed door veelnvloed door veel
verschillende factoren. Als jeverschillende factoren. Als je
moraliteit wilt begrijpen moetmoraliteit wilt begrijpen moet
je veel verschillende dingenje veel verschillende dingen
bestuderen, maakt dat hetbestuderen, maakt dat het
ineens geen echte discipline?ineens geen echte discipline?
Wat maakt een discipline nuWat maakt een discipline nu
eigenlijk een ‘echte’ discipline ineigenlijk een ‘echte’ discipline in
plaats van een interdisciplinaireplaats van een interdisciplinaire
mengelmoes?mengelmoes?

Sociale conventie. Niets meer,Sociale conventie. Niets meer,
niets minder.niets minder.

Als je aan klimatologie wilt doenAls je aan klimatologie wilt doen
moet je modellen leren uit demoet je modellen leren uit de
fysica, de chemie, de geologie,fysica, de chemie, de geologie,
de biologie, etc. Je hoeft echterde biologie, etc. Je hoeft echter
niet alles van al die disciplinesniet alles van al die disciplines
te kennen, enkel wat relevant iste kennen, enkel wat relevant is

omom éééén fenomeen, het klimaat,n fenomeen, het klimaat,
te bestuderen.te bestuderen.

Hetzelfde kan gezegd wordenHetzelfde kan gezegd worden
van moraalwetenschappen. Alsvan moraalwetenschappen. Als
je aan moraalwetenschappenje aan moraalwetenschappen
wilt doen moet je modellenwilt doen moet je modellen
leren uit de psychologie, deleren uit de psychologie, de
filosofie, de sociologie, defilosofie, de sociologie, de
biologie, etc. Je hoeft echterbiologie, etc. Je hoeft echter
niet alles van al die disciplinesniet alles van al die disciplines
te kennen, enkel wat relevant iste kennen, enkel wat relevant is
omom éééén fenomeen, den fenomeen, de
moraliteit, te bestuderen.moraliteit, te bestuderen.

Wat maakt klimatologie eenWat maakt klimatologie een
echte discipline en moraal-echte discipline en moraal-
wetenschappen een mengel-wetenschappen een mengel-
moes? Sociale conventie. Nietsmoes? Sociale conventie. Niets
meer, niets minder.meer, niets minder.

Het enige wat ik zou veranderenHet enige wat ik zou veranderen
is de naam. Door het ‘moraal-is de naam. Door het ‘moraal-
wetenschappen’ te noemen wekwetenschappen’ te noemen wek
je de indruk dat je nietje de indruk dat je niet éééénn

Als je moraliteit wiltAls je moraliteit wilt
begrĳpen moet jebegrĳpen moet je

veel verschillendeveel verschillende
dingen bestuderen,dingen bestuderen,

maakt dat het ineensmaakt dat het ineens
geen echtegeen echte
discipline?discipline?
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fenomeen bestudeert, maarfenomeen bestudeert, maar
daadwerkelijk een mengelmoesdaadwerkelijk een mengelmoes
bent. Als je de naam verandertbent. Als je de naam verandert
naar ‘moraalwetenschap’, wek jenaar ‘moraalwetenschap’, wek je
die indruk niet meer.die indruk niet meer.

☝☝
Idealiter belichaamt de aca-Idealiter belichaamt de aca-
demische discipline van dedemische discipline van de
moraalwetenschappenmoraalwetenschappen

een dialectische werking tusseneen dialectische werking tussen
theorie, enerzijds en praktijktheorie, enerzijds en praktijk
anderzijds.anderzijds.

Morele problematiseringen zijnMorele problematiseringen zijn
intrinsiek aan de politiekeintrinsiek aan de politieke
praxis, hetgeen een on-praxis, hetgeen een on-
vermijdelijk gevolg is van devermijdelijk gevolg is van de
menselijke conditie.menselijke conditie.

De menselijke conditie, geken-De menselijke conditie, geken-
merkt door spontaniteit enmerkt door spontaniteit en
individualiteit, vereist een ver-individualiteit, vereist een ver-
buigend erkennen van de ander,buigend erkennen van de ander,
zijn totaliteit en zijn potentizijn totaliteit en zijn potentiëëlele
vrijheid. Op het spanningsveldvrijheid. Op het spanningsveld
tussen de ander en het ik,tussen de ander en het ik,
ontvouwt zich de mogelijkheids-ontvouwt zich de mogelijkheids-
voorwaarde tot moraliteit.voorwaarde tot moraliteit.

Het is met andere woordenHet is met andere woorden
de politieke praxis, de politiekede politieke praxis, de politieke
gemeenschapgemeenschap,,waardoorheen hetwaardoorheen het
mens-zijn als dusdanig tot ont-mens-zijn als dusdanig tot ont-

wikkeling komt, en waardoor-wikkeling komt, en waardoor-
heen moraliteit zin en betekenisheen moraliteit zin en betekenis
verwerft.verwerft.

Moraalwetenschappen als aca-Moraalwetenschappen als aca-
demische discipline kan bij-demische discipline kan bij-
gevolg begrepen worden als eengevolg begrepen worden als een
poging om de verworteling vanpoging om de verworteling van
mens en samenleving in al zijnmens en samenleving in al zijn
diversiteit en pluraliteit te ont-diversiteit en pluraliteit te ont-
dekken. Het is een poging omdekken. Het is een poging om
fenomenen en hun potentiefenomenen en hun potentie
tot morele problematisering tetot morele problematisering te
onderzoeken. In die zin is deonderzoeken. In die zin is de
discipline een fundamenteeldiscipline een fundamenteel
politieke en dus een fun-politieke en dus een fun-
damenteel menselijke aan-damenteel menselijke aan-
gelegenheid.gelegenheid.

Net zoals het onderzoeks-Net zoals het onderzoeks-
subject van de moraalweten-subject van de moraalweten-
schappen, gekenmerkt wordtschappen, gekenmerkt wordt
door diversiteit en pluraliteit,door diversiteit en pluraliteit,
zijn de methodes waartoe dezijn de methodes waartoe de
discipline zich reikt divers endiscipline zich reikt divers en
pluralistisch. Met de blik vanpluralistisch. Met de blik van
Arendt, door het verwerkenArendt, door het verwerken
van sociologische inzichten,van sociologische inzichten,
methodes uit de discipline vanmethodes uit de discipline van
de psychologie, door beroep tede psychologie, door beroep te
doen op theoriedoen op theorieëën over den over de
neurologische werking van deneurologische werking van de
hersenen en meer, verwerkthersenen en meer, verwerkt
de moraalwetenschappen dede moraalwetenschappen de
GrGrüündlage van de embodimentndlage van de embodiment
van de politieke praxis. Inter-van de politieke praxis. Inter-
sectioneel, zoals het de moraal-sectioneel, zoals het de moraal-
wetenschappen kenmerkt,wetenschappen kenmerkt, schrijdtschrijdt
ze verder langs filosofischeze verder langs filosofische

Visietekst voorVisietekst voor
moraalwetenschappenmoraalwetenschappen
ClClééis Perez Herrerois Perez Herrero
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Net zoals hetNet zoals het
onderzoekssubject van deonderzoekssubject van de
moraalwetenschappen,moraalwetenschappen,
gekenmerkt wordt doorgekenmerkt wordt door
diversiteit en pluraliteit,diversiteit en pluraliteit,
zĳn de methodes waartoezĳn de methodes waartoe
de discipline zich reiktde discipline zich reikt
divers en pluralistisch.divers en pluralistisch.

en ethische bronnen. Dooren ethische bronnen. Door
mediatie van het denkver-mediatie van het denkver-
mogen, en het diepe reflectie-mogen, en het diepe reflectie-
proces waarin het filosoferenproces waarin het filosoferen
en het ethiek-eren, zichzelfen het ethiek-eren, zichzelf
transcenderen beoefenaar vantranscenderen beoefenaar van
dede moraalwetenschappenmoraalwetenschappen dichterdichter
bij de nakende werkelijkheidbij de nakende werkelijkheid
en de politieke waarheids-en de politieke waarheids-
processen. Het heen en weerprocessen. Het heen en weer
bewegen tussen morele proble-bewegen tussen morele proble-
matiseringen, wetenschappelijkematiseringen, wetenschappelijke
methodes, en het filosoferen enmethodes, en het filosoferen en
ethiek-eren, het trachten tege-ethiek-eren, het trachten tege-
moet te komen aan morelemoet te komen aan morele
problematisering of toetsenproblematisering of toetsen
van theorievan theorieëën aan de morelen aan de morele
praktijk, het is deze beweging,praktijk, het is deze beweging,
dit handelen waarin de moraal-dit handelen waarin de moraal-
wetenschapper zich tot meesterwetenschapper zich tot meester
probeert te maken.probeert te maken.

☝☝
Als je moraalwetenschappenAls je moraalwetenschappen
studeert, moet je je al eensstudeert, moet je je al eens
verantwoorden. Als het jeverantwoorden. Als het je
beroep is ook. Wat is dat eigen-beroep is ook. Wat is dat eigen-
lijk, moraalwetenschappen? Watlijk, moraalwetenschappen? Wat
doet een moraalwetenschapper?doet een moraalwetenschapper?
Is het eigenlijk wel een weten-Is het eigenlijk wel een weten-
schapper? En als andere uni-schapper? En als andere uni-
versiteiten de opleiding nietversiteiten de opleiding niet
aanbieden, heeft de maat-aanbieden, heeft de maat-
schappij dan wel afgestudeerdeschappij dan wel afgestudeerde
moraalwetenschappers nodig?moraalwetenschappers nodig?
Kunnen sociologen niet evenKunnen sociologen niet even
goed onderzoek uitvoeren overgoed onderzoek uitvoeren over
het morele fenomeen? Enhet morele fenomeen? En
kunnen filosofen niet even goedkunnen filosofen niet even goed
die is-ought gap proberen tedie is-ought gap proberen te
overbruggen?overbruggen?

We vallen vaak tussen tweeWe vallen vaak tussen twee
stoelen, zijn vis noch vlees.stoelen, zijn vis noch vlees.
Veggie zeg maar. Zeker inVeggie zeg maar. Zeker in
het begin van mijn loopbaanhet begin van mijn loopbaan
leidde dat tot een frequenteleidde dat tot een frequente
manifestatie vanmanifestatie van imposterimposter
syndromesyndrome. Tussen filosofen zijn. Tussen filosofen zijn
we toch maar nep-filosofen enwe toch maar nep-filosofen en
tussen wetenschappers nep-weten-tussen wetenschappers nep-weten-
schappersschappers. En toch. Waarom. En toch. Waarom
zouden we ons vergelijken metzouden we ons vergelijken met
iets waar we op lijken maar datiets waar we op lijken maar dat
we niet zijn? Een gele kiwi iswe niet zijn? Een gele kiwi is
geen kiwi. Mooi zo.geen kiwi. Mooi zo.

Wat doet eenWat doet een
moraalwetenschapper?moraalwetenschapper?
Heidi MertesHeidi Mertes
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Ondertussen koester ik dieOndertussen koester ik die
spreidstand tussen filosofie enspreidstand tussen filosofie en
wetenschap. Het is onze sterkte,wetenschap. Het is onze sterkte,
niet onze zwakte. De be-niet onze zwakte. De be-
scheidenheid die we aan beidescheidenheid die we aan beide
kanten kunnen claimen is bestkanten kunnen claimen is best
comfortabel. Terwijl we tussencomfortabel. Terwijl we tussen
twee stoelen vallen, landen wetwee stoelen vallen, landen we
in een hangmat met een breedin een hangmat met een breed
panorama. We behouden eenpanorama. We behouden een
soort dieptezicht doorheen ver-soort dieptezicht doorheen ver-
schillende lagen van eenzelfdeschillende lagen van eenzelfde
probleem, zien de groteprobleem, zien de grote
existentiexistentiëële vragen achterle vragen achter
de dagdagelijkse ethischede dagdagelijkse ethische
dilemma’s, maar tegelijk ookdilemma’s, maar tegelijk ook
het belang van de technischehet belang van de technische
details; zien hoe sommigedetails; zien hoe sommige
moraalfilosofische discussiesmoraalfilosofische discussies
fundamenteel zijn om maat-fundamenteel zijn om maat-
schappelijke problemen aanschappelijke problemen aan
te pakken (the philosophicalte pakken (the philosophical
questions) terwijl andere ont-questions) terwijl andere ont-
goochelend weinig praktischegoochelend weinig praktische
relevantie blijken te hebbenrelevantie blijken te hebben

eens je ze loslaat in deeens je ze loslaat in de
echte wereld (the philosophers’echte wereld (the philosophers’
questions, om Luciano Floridi tequestions, om Luciano Floridi te
parafraseren). Ik zie moraal-parafraseren). Ik zie moraal-
wetenschappers graag als dewetenschappers graag als de
technische dienst voor ethischetechnische dienst voor ethische
problemen, niet als deproblemen, niet als de
directeurs van het Ministeriedirecteurs van het Ministerie
voor Ethische Zaken. Wevoor Ethische Zaken. We
moeten problemen kunnen zien,moeten problemen kunnen zien,
analyseren, demonteren, re-analyseren, demonteren, re-
pareren, de voor- en nadelenpareren, de voor- en nadelen
van verschillende herstellings-van verschillende herstellings-
mogelijkheden afwegen, be-mogelijkheden afwegen, be-
seffen dat geen van alleseffen dat geen van alle
mogelijke oplossingen perfectmogelijke oplossingen perfect
is, maar dat sommige beteris, maar dat sommige beter
zijn dan andere. In onzezijn dan andere. In onze
gereedschapskist: het sterkegereedschapskist: het sterke
redeneervermogen van deredeneervermogen van de
filosoof, de onderzoeksvaar-filosoof, de onderzoeksvaar-
digheden van de wetenschapperdigheden van de wetenschapper
en een brede basiskennis van deen een brede basiskennis van de
menswetenschappen.menswetenschappen.

Vanuit mijn eigenVanuit mijn eigen
discipline, de bio-discipline, de bio-
medische ethiek,medische ethiek,
heb ik de af-heb ik de af-
gelopen jarengelopen jaren
heel duidelijk ge-heel duidelijk ge-
merkt hoe demerkt hoe de
nood aan ethicinood aan ethici
en ethiek groeit,en ethiek groeit,
aan gestructu-aan gestructu-
reerd en onder-reerd en onder-
bouwd nadenkenbouwd nadenken
over of we allesover of we alles
dat we kunnendat we kunnen

Terwĳl we tussen twee stoelenTerwĳl we tussen twee stoelen
vallen, landen we in eenvallen, landen we in een
hangmat met een breedhangmat met een breed
panorama. We behouden eenpanorama. We behouden een
soort dieptezicht doorheen ver-soort dieptezicht doorheen ver-
schillende lagen van eenzelfdeschillende lagen van eenzelfde
probleemprobleem
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doen ook horen te doen. Waardoen ook horen te doen. Waar
moeten er grenzen wordenmoeten er grenzen worden
getrokken en waar moeten ergetrokken en waar moeten er
worden opengegooid? Natuurlijkworden opengegooid? Natuurlijk
heeft iedereen wel intuheeft iedereen wel intuïïtievetieve
oordelen over moreel geladenoordelen over moreel geladen
maatschappelijke vraagstukkenmaatschappelijke vraagstukken
en heeft iedereen het ver-en heeft iedereen het ver-
mogen om hier kritisch over namogen om hier kritisch over na
te denken.te denken.

Ethiek is geen privilege van deEthiek is geen privilege van de
ethicus/-a. Tegelijk wordenethicus/-a. Tegelijk worden
intuintuïïtieve morele oordelentieve morele oordelen
bebeïïnvloed door allerleinvloed door allerlei psycho-psycho-
logischelogische, culturele, politieke,, culturele, politieke,
economischeeconomische en andere factorenen andere factoren
zonder dat we ons daar altijdzonder dat we ons daar altijd
zelf bewust van zijn. Hoewel wezelf bewust van zijn. Hoewel we
grosso modo dezelfde basis-grosso modo dezelfde basis-
waarden nastreven, durvenwaarden nastreven, durven
morele intumorele intuïïties nogal eensties nogal eens
verschillende kanten uitgaan.verschillende kanten uitgaan.
In de opleiding moraalweten-In de opleiding moraalweten-
schappen trainen we studentenschappen trainen we studenten
om verder te kijken danom verder te kijken dan
intuintuïïtieve morele oordelen,tieve morele oordelen,
zichzelf en culturele normen inzichzelf en culturele normen in
vraag te stellen, vertrouwd tevraag te stellen, vertrouwd te
geraken met verschillendegeraken met verschillende
ethische denkkaders en deethische denkkaders en de
vaardigheden te verwerven omvaardigheden te verwerven om
moreel relevante feiten uitmoreel relevante feiten uit
verschillende disciplines teverschillende disciplines te
kunnen verzamelen en in-kunnen verzamelen en in-
schatten op hun waarde. Deschatten op hun waarde. De
moraalwetenschapper is – alsmoraalwetenschapper is – als
we als docenten onze job goedwe als docenten onze job goed
doen tenminste – perfectdoen tenminste – perfect

gevormd om als kritisch denkergevormd om als kritisch denker
de ethische uitdagingen in dede ethische uitdagingen in de
maatschappij te bestuderen enmaatschappij te bestuderen en
er constructief op te reageren.er constructief op te reageren.
Niet met afkeurend gebrom ofNiet met afkeurend gebrom of
goedkeurend gejoel, maar metgoedkeurend gejoel, maar met
argumenten en geargumenten en geïïnformeerdnformeerd
door feiten. We dragen nietdoor feiten. We dragen niet
noodzakelijk kant en klarenoodzakelijk kant en klare
antwoorden aan, maar welantwoorden aan, maar wel
argumenten waarom sommigeargumenten waarom sommige
opties moreel gezien beter zijnopties moreel gezien beter zijn
dan andere, hoe verschillendedan andere, hoe verschillende
morele intumorele intuïïties onderling in-ties onderling in-
consistent zijn, hoe we bepaaldeconsistent zijn, hoe we bepaalde
keuzes kunnen verantwoordenkeuzes kunnen verantwoorden
en andere niet, waarom er somsen andere niet, waarom er soms
geen ‘juiste’ keuze mogelijk is,geen ‘juiste’ keuze mogelijk is,……

We werken aan een betereWe werken aan een betere
wereld, quoi. Dat lijkt me eenwereld, quoi. Dat lijkt me een
mooie verantwoording.mooie verantwoording.

❒❒
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We hebben allemaal het gevoel dat weWe hebben allemaal het gevoel dat we
de afgelopen twee jaar overgespoeldde afgelopen twee jaar overgespoeld
zijn geraakt door communicatie. Maarzijn geraakt door communicatie. Maar
hoe meer er gezegd wordt, hoe minderhoe meer er gezegd wordt, hoe minder

mensen ‘het’ lijken te weten. Termensen ‘het’ lijken te weten. Ter
afsluiting van de covid willen we uafsluiting van de covid willen we u
graag een gepast mopje van Davidgraag een gepast mopje van David

Foster Wallace voorleggen:Foster Wallace voorleggen:

There are these two young fishThere are these two young fish
swimming along and they happen toswimming along and they happen to

meet an older fish swimming the othermeet an older fish swimming the other
way, who nods at them and saysway, who nods at them and says

“Morning, boys. How’s the water?” And“Morning, boys. How’s the water?” And
the two young fish swim on for a bit,the two young fish swim on for a bit,
and then eventually one of them looksand then eventually one of them looks
over at the other and goes “What theover at the other and goes “What the

hell is water?”hell is water?”

Groeten,Groeten,

Fien, Daan en NicolasFien, Daan en Nicolas
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