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1 Bestaat waarheid? 
 
Verschillende waarheidstheorieën 
 
Is de werkelijkheid voor ons een black box vol geheimen die voor ons 
voor eeuwig verborgen blijven? Ligt de waarheid in de werkelijkheid 
besloten en zullen wij haar vinden als we op de juiste manier zoeken? 
Of creëert iedereen zijn eigen leugens en waarheden? Sommige 
waarheidstheorieën gaan ervan uit dat de mens de wereld kan ken-
nen en de mogelijkheid heeft om ware uitspraken te doen over de 
werkelijkheid. In deze theorieën is sprake van waarheidsoptimisme. 
Volgens andere, sceptische opvattingen is de werkelijkheid voor ons 
principieel niet toegankelijk en bestaat niet zoiets als waarheid. Glo-
baal zijn een viertal waarheidstheorieën te onderscheiden die in aller-
lei varianten en combinaties terugkeren: de correspondentietheorie, 
de coherentietheorie, de pragmatische waarheidstheorie en het 
scepticisme. 
De correspondentietheorie beschouwt waarheid als een verhouding 
tussen ons verstand en de werkelijkheid. Volgens deze theorie kunnen 
wij met ons verstand ware kennis opdoen over de werkelijkheid. Wan-
neer onze kennis overeenstemt met de werkelijkheid, is volgens deze 
theorie sprake van waarheid. Een ware bewering is volgens deze the-
orie een bewering die correspondeert met de werkelijkheid, met een 
feit, gebeurtenis of ding. Van Thomas van Aquino wordt gezegd dat 
hij als eerste de correspondentietheorie van de waarheid formu-
leerde. Hij sloot met zijn waarheidstheorie aan bij de opvattingen van 
Aristoteles, die waarheid beschouwde als de relatie tussen onze ken-
nis en de werkelijkheid. 
De coherentietheorie stelt dat een bewering slechts waar is als zij 
deel uitmaakt van een samenhangend geheel van beweringen, dat 
wil zeggen een systeem van beweringen dat geen tegenspraken be-
vat. In de coherentietheorie staan de verzameling beweringen en 
hun onderlinge relaties centraal en niet de relatie tussen onze kennis 
en de werkelijkheid. Elk coherent systeem van beweringen bevat vol-
gens deze theorie uitsluitend ware beweringen, ook al zijn deze be-
weringen in strijd met een ander coherent systeem van beweringen. 
De coherentietheorie kan tot waarheidsrelativisme leiden omdat 
twee onderscheiden systemen afzonderlijk beide waar kunnen zijn, 
ook al zijn deze systemen ten opzichte van elkaar tegenstrijdig. Deze 
opvatting over waarheid is beïnvloed door de logica en de wiskunde. 
De pragmatische waarheidstheorie is de opvatting dat een theorie of 
bewering waar is als deze bruikbaar is, haar aanhangers voordeel 
verschaft. Bijvoorbeeld, de bewering ‘God bestaat’ is een waarheid 
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voor degenen die hierin geloven, deze bewering bevestigt hun in de 
overtuiging dat God bestaat. Voor ongelovigen is de bewering ‘God 
bestaat’ een onwaarheid, of heeft geen betekenis. Binnen de prag-
matische waarheidsopvatting kan een en dezelfde bewering voor de 
een waar zijn en voor de ander niet waar. Waarheidscriterium binnen 
deze theorie is of iets een functie heeft, nuttig is, bevrediging geeft, 
en dit kan per individu en groep verschillen. De pragmatische waar-
heidstheorie is geïnspireerd door de pragmatisten William James, 
Charles Sanders Pierce en John Dewey. 
Volgens verschillende vormen van scepticisme, dat haar wortels 
heeft in de oude Griekse filosofie, is kennis over de werkelijkheid niet 
mogelijk omdat wat wij waarnemen niet de werkelijkheid zelf is maar 
haar verschijningsvormen. We kunnen volgens het scepticisme alleen 
kennis verwerven over de verschijningsvormen, niet over de werkelijk-
heid zelf, omdat de kloof tussen essentiële eigenschappen van de 
werkelijkheid en wat wij van de werkelijkheid waarnemen onoverbrug-
baar is. Scepticisten menen dat waarheid in de zin van ware kennis 
over de werkelijkheid zoals die op zich is, onbereikbaar is. 
Volgens sommige opvattingen kan de mens met kennis absolute 
waarheid verkrijgen, terwijl andere ideeën over waarheid gekenmerkt 
worden door scepticisme en relativisme. Hierna worden voorbeelden 
verduidelijkt van deze twee extreme posities en hiermee verbonden 
problemen. 
  
Eeuwige waarheden  
 
De wiskundige Euclides bewees ongeveer 300 jaar voor onze jaartel-
ling dat in de ruimte twee evenwijdige lijnen elkaar nooit raken. Deze 
ontdekking werd als een overal en altijd geldende waarheid be-
schouwd, totdat de wiskundigen Nikolaj Lobatsevski, János Bolyai  en 
Carl Friedrich Gauss in de 19e eeuw onafhankelijk van elkaar bewe-
zen dat in gekromde ruimtes evenwijdige lijnen elkaar kunnen raken. 
Tegelijkertijd lieten zij hiermee zien dat iets wat in het ene systeem, in 
dit geval de vlakke ruimte, waar is, in een ander systeem, de ge-
kromde ruimte, onwaar kan zijn. 
Volgens de logische wet van de uitgesloten derde is iedere uitspraak 
waar of onwaar, een derde mogelijkheid bestaat niet. Ook deze wet 
beschouwen velen als een absolute waarheid, maar onze werkelijk-
heid toont verschillende voorbeelden van uitspraken die minder on-
dubbelzinnig zijn. Iets kan bijvoorbeeld zijn tegendeel bevatten, het 
leven de dood. De afstand van de ene plek tot de andere is hemels-
breed anders dan over de weg, maar beide drukken een juiste ver- 
houding uit.  Theoretisch wordt aangenomen dat in een uiterste con-
centratie van massa, de singulariteit, alle materie besloten lag die 
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zich na explosie verspreidde in een oneindig zich uitdijend heelal. Dit 
zou betekenen dat het deel, de singulariteit, even groot kan zijn als 
het geheel, het uitdijende heelal. De uitspraken ‘licht is een deeltje’ 
en ‘licht is een golf’ zijn beide waar, doordat licht zich gedraagt als 
deeltje en als golf, en wellicht beide tegelijkertijd is. Een en hetzelfde 
natuurverschijnsel kan als natuurwet in verschillende logische vormen 
worden geformuleerd die elk op zich waar zijn. Zo kan de kwantum-
mechanica beschreven worden met behulp van Heisenbergs ma-
trixen én met Louis de Broglies’ golffuncties. De speciale relativiteits-
theorie kan geometrisch geformuleerd worden in termen van ruimte-
tijd en algebraïsch in termen van ruimte los van tijd.1 De processen in 
de natuur waar onze beweringen betrekking op hebben, zijn vaak 
niet eenduidig en kunnen op verschillende manieren waar zijn, af-
hankelijk van het perspectief, de context.  
De relativiteitstheorie en kwantummechanica leveren verschillende 
bevindingen op die praktisch bruikbaar zijn, maar in strijd zijn met de 
logica van de uitgesloten derde. Zo verstrijkt volgens de relativiteits-
theorie de tijd niet overal en altijd even snel, omdat de tijd in relatie 
staat tot de bewegingssnelheid van referentiesystemen: in een sneller 
bewegend systeem verstrijkt de tijd langzamer dan in een ten op-
zichte hiervan langzaam bewegend systeem.2 In het kwantumme-
chanische gedachtenexperiment van de natuurkundige Edwin 
Schrödinger kan de kat tijdens een experiment tegelijkertijd levend en 
dood zijn, zolang de doos waarin hij zich bevindt gesloten blijft. Vol-
gens de kwantummechanica gedraagt licht zich als golf en als deel-
tje en niet uitsluitend als golf of als deeltje. Theoretisch kan volgens 
de relativiteitstheorie niets sneller bewegen dan de snelheid van het 
licht, maar met behulp van de kwantummechanica is bewezen dat 
microdeeltjes op afstand elkaar gelijktijdig beïnvloeden. Dit zou kun-
nen betekenen dat deze beïnvloeding de lichtsnelheid overstijgt. 
Wiskunde en logica worden van oudsher beschouwd als domeinen 
van overal en altijd geldende waarheden. Ondanks de meerduidige 
en vaak met onze ervaring botsende maar praktisch bewezen en 
toepasbare ontdekkingen die de relativiteitstheorie en kwantumme-
chanica hebben opgeleverd, zijn bepaalde wetenschappers er  

 
1 Omnès gaat uitvoeriger in op deze voorbeelden uit de kwantummecha-
nica. 
2 Een bekend voorbeeld is dat van de reiziger die met lichtsnelheid de aarde 
verlaat en na terugkeer veel jonger is dan degenen die op aarde zijn achter-
gebleven. Door de grote snelheid van de beweging van de reiziger ten op-
zichte van de beweging van de aarde, is zijn tijd veel langzamer verstreken 
dan de tijd op aarde.  
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nog steeds van overtuigd dat absolute waarheid bestaat. De aan 
het Institute for Advanced Study in Princeton werkzame natuurweten-
schapper Arkani-Hamed zegt in een interview “Natuurlijk is er een ab-
solute waarheid! ... Een absolute waarheid die los staat van mensen. 
Dat is het gekke, de ontdekkingen worden misschien gedaan door 
mensen, maar ze bestaan compleet onafhankelijk van de mens-
heid. Alles is er al. Het is alleen aan mij om het te ontsluieren.” 3 Zijn 
collega Herman Verlinde beaamt dit: “Het vertelt ons dat de natuur 
zich gedraagt volgens de theorieën die onomstotelijk bewezen zijn, 
die voor honderd procent dichtgespijkerd zitten. Het zegt ons dat er 
ergens een onderliggende waarheid zit.” 4. Andere hedendaagse 
wis- en natuurkundigen, onder wie Roger Penrose, laten zich over 
waarheid op soortgelijke wijze uit als Verlinde en Arkani-Hamed: “Vaak 
verschijnt mij een diepe realiteit ten aanzien van deze mathemati-
sche concepten, die uitgaat boven de overwegingen van een en-
kele wiskundige. Het is alsof in plaats daarvan het menselijk denken 
geleid wordt naar een eeuwige waarheid – een waarheid die een ei-
gen realiteit heeft, en die alleen partieel aan eenieder van ons ge-
openbaard wordt, een diepe en tijdloze realiteit.”5 Deze opvatting 
doet denken aan Plato’s Idea, volmaakte absolute waarheden die 
verborgen liggen achter de voor ons waarneembare werkelijkheid, 
waarvan onze begrippen afbeeldingen zijn. Arkani-Hamed vergelijkt 
wetenschappelijke ontdekkingen en de waarheid met God. Ondui-
delijk is of hij dit oprecht gelooft, of hiermee probeert de status van 
zijn onderzoek te verhogen en zo meer gelden voor zijn onderzoek 
probeert te verkrijgen. 
De logica bestudeert patronen en wetmatigheden van het denken, 
van formeel juist redeneren. Aristoteles wordt beschouwd als de va-
der van de logica. Hij noemde de logica analytica, vooronderzoek 
voor de filosofie. De term logica ontstaat in de derde eeuw na het 
begin van onze jaartelling. Leibniz probeerde als eerste de logica te 
mathematiseren, een universele symbooltaal te ontwikkelen, lingua 
characteristica universalis. Ook ontwikkelde hij een systeem om de 
juistheid van gevolgtrekkingen te controleren. Zijn ideeën met betrek-
king tot een universele logische taal zijn in de 19e eeuw verder wiskun-
dig uitgewerkt door George Boole. In de wetenschap heeft de logica 
tegenwoordig een belangrijke rol als hulpmiddel voor de ordening 
van wetmatigheden en van taalstructuren (linguïstiek).  

 
3 Thomas Blom en Misha Wessel, Alternatieve feiten, De Volkskrant 29 april 
2017 
4 Ibidem. 
5 Penrose in The Large, the Small and the Human Mind. 
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Het syllogisme, de redenering dat uit twee ware premissen altijd een 
ware conclusie volgt, is een van de oudste vormen van geldig rede-
neren. Geldig redeneren in de vorm van een syllogisme leidt niet al-
tijd tot waarheid, de redenering kan bijvoorbeeld geldig zijn maar de 
premissen onjuist en de conclusie juist. Omdat de praktijk verandert, 
kunnen premissen en conclusies die in een bepaalde tijd als altijd 
waar werden beschouwd, later onwaar worden. Een bekend voor-
beeld van een syllogisme is: ‘alle mensen zijn sterfelijk, Socrates is een 
mens, dus Socrates is sterfelijk’. Echter, de kankercellen van een 25 
jaar geleden overleden patiënt leven nog steeds voort in een labora-
torium, en daarmee ook een deel van deze overleden patiënt. De 
redenering ‘elk kind heeft een moeder en een vader, Piet is een kind, 
dus Piet heeft een moeder en vader’ is geldig maar niet waar als Piet 
een kloon is, een identieke nakomeling van een enkele ouder. In dit 
geval hoeft Piet geen vader te hebben. ‘Elk kind wordt geboren uit 
een moeder, Jan is een kind, dus Jan is geboren uit een moeder’ is 
gedeeltelijk onwaar als Jan geboren is uit zijn oma. Geldig redeneren 
volgens de wetten van de logica hoeft niet tot waarheid te leiden. 
Samenhangend met nieuwe ontwikkelingen in de praktijk ontwikkelen 
zich binnen de logica steeds nieuwe terreinen, vooral sinds de komst 
van de computer. Naast de klassieke logica bestaan symbolische lo-
gica, meer betekenissenlogica, waarschijnlijkheidslogica, intuïtionisti-
sche logica, relevantielogica, combinatorische logica, een logica 
van vragen, topologische logica, dynamische logica, et cetera. Lo-
gica heeft net als wiskunde veel praktische toepassingen. Zo ontwik-
kelde in de tweede helft van de 20e eeuw de Iraniër Lotfi Zadeh de 
vage logica (fuzzy logic).6 In deze meerwaardige logica wordt het 
principe van de Booleaanse logica, dat iets waar of onwaar is, losge-
laten. In plaats daarvan worden waarheidswaarden gebruikt tussen 0 
(onwaar) en 1 (waar). Iets kan in deze logica voor de helft waar zijn of 
een beetje waar. Zadeh ontwikkelde deze logica om met behulp 
van logische middelen te kunnen omgaan met de onzekerheden 
die in onze natuurlijke taal voorkomen. Vage logica heeft veel prakti-
sche toepassingen, het wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de aansturing 
van waterzuiveringsinstallaties en treinsystemen, in staalfabrieken, in 
fotocamera’s en in wasmachines. 
De wiskundige logica is door haar abstracte karakter geschikt voor 
het analyseren van algemene taalstructuren, zoals zinnen met aan-
eenschakeling (en), disjunctie (of) en ontkenning (niet), maar minder 
goed bruikbaar voor de analyse en weergave van de betekenis van 
menselijke communicatie. In de menselijke communicatie spelen 
verschillende betekenissen, context, kennis van culturele gebruiken, 

 
6 Pickrover, Het Wiskunde Boek, p. 430. 
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en structuur van de conversatie een rol bij het begrijpen van wat ge-
zegd en bedoeld wordt. Dit soort aspecten zijn (nog) niet volledig te 
vatten in formules van de wiskunde en wiskundige logica. Voor nauw-
keurige analyse en weergave van de inhoud van de menselijke 
communicatie en toepassingen hiervan in computerprogramma’s 
zijn wetenschappers bezig nieuwe methodes en nieuwe vormen van 
wiskunde en logica te ontwikkelen.7 Leibniz en Carnap dachten dat 
een universele logica te ontwerpen is waarmee ons denken te be-
schrijven en te begrijpen is. Maar de wiskundige logica kan het ge-
heel van historisch en maatschappelijk opgedane kennis en de in-
vloed van emoties en andere lichamelijke en niet lichamelijke pro-
cessen op het denken niet weergeven. 
Bijna tweeduizend jaar werd aangenomen dat met logica het den-
ken kan worden weergeven en dat denken volgens de patronen van 
de logica en de wiskunde leidt tot zuivere, absolute, kennis. Maar be-
weringen die feitelijk onwaar zijn kunnen logisch geldig zijn, en logica 
doet geen uitspraken over de concrete werkelijkheid. Theorieën over 
de werkelijkheid kunnen door de logica niet bewezen worden, voor 
bewijs zijn ook experimenten, observatie en toetsing nodig. Hierbij kan 
logica net als de wiskunde dienen als hulpmiddel, door uitspraken en 
beweringen compacter te maken, te formaliseren, maar zij kan de 
waarheid van beweringen niet bewijzen.  
De logicus en wiskundige Von Neumann vergeleek de computer met 
het centrale zenuwstelsel. Het zenuwstelsel vertoont een kleinere 
nauwkeurigheid (2 tot 3 decimalen) dan de computer (10 tot 12 de-
cimalen) maar een veel grotere mate van betrouwbaarheid. Wan-
neer rekenkundig één impuls wordt gemist ontstaat in de computer 
een onzin-resultaat, terwijl het zenuwstelsel met grote aantallen im-
pulsen werkt (50 tot 200 per seconde), en het missen van een impuls 
voor het reactiepatroon niets of weinig hoeft uit te maken. Volgens 
von Neumann heeft de taal van het zenuwstelsel geen logisch of wis-
kundig maar een statistisch karakter, wat leidt tot een lager niveau 
van rekenkundige precisie maar een veel hogere mate van logische 
betrouwbaarheid. 8 Verscheidene wiskundigen en logici zijn ervan 
overtuigd dat de taal van het centrale zenuwstelsel te vatten is met 
behulp van de huidige wiskunde en logica. Vanwege de samenge-
steldheid van de zenuwimpulsen ( verwerking van geluid, kleur, geur, 
woorden et cetera) is het echter problematisch om in relatie tot ze-
nuwimpulsen te spreken van taal. 

 
7 Een toegankelijk overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de ge-
schiedenis van de formele logica, en een uiteenzetting over de ontoerei-
kendheid van deze logica voor onderzoek van denken en communicatie 
geeft Keith Devlin in Goodbye Descartes. 
8 Von Neumann, The computer and the brain, p.78-80. 
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Wiskunde ontwikkelt zich net als de logica vanuit de praktijk, vanuit 
het opslaan en verdelen van overschotten en het tellen en meten 
hiervan. In de wiskunde wordt gewerkt met abstracties van de reali-
teit, de wiskunde heeft het bijvoorbeeld niet over ‘een appel en een 
appel is twee appels’, maar over 1 + 1 = 2, en niet over verschil-
lende concrete ronde vormen maar over cirkels in hun algemeen-
heid. Hoewel de wiskunde bestaat uit geformaliseerde, abstracte sys-
temen, is zij toepasbaar op de meest uiteenlopende praktische ter-
reinen. De wiskunde helpt ons met haar berekeningen de werking 
van onze hersenen te verklaren, supersonische vliegtuigen te bou-
wen, raketten te lanceren, (sub)atomaire kwantumrealiteiten te bestu-
deren, een voorstelling te maken van de kosmos, et cetera. De ver-
deling van bloemblaadjes, de banen van planeten, de relaties tus-
sen elementen in het periodieke systeem en nog veel meer is weer 
te geven in rekenkundige patronen. 
Soms worden wiskundige theorieën gebruikt om natuurkundige feno-
menen te beschrijven, waarvan het bestaan pas later wordt bewe-
zen. De Maxwellvergelijkingen van James Maxwell voorspelden radio-
golven. De veldvergelijkingen van Albert Einstein wezen erop dat  
materie in de gekromde ruimte licht ombuigt en dat het heelal uitdijt. 
De vergelijkingen van Paul Dirac voorspelden antimaterie. De binaire 
algebra die George Boole in de 19e eeuw ontwikkelde, kon in de 20e 
eeuw toegepast worden in telefooncentrales en moderne compu-
ters. De wiskundige Nikolaj Lobatsjevski stelde: “Er is geen tak van wis-
kunde, hoe abstract ook, die niet zal worden toegepast op fenome-
nen in de echte wereld.”9 
A priori oordelen, oordelen verkregen zonder de ervaring te hoeven 
raadplegen, worden beschouwd als zuivere oordelen en ware kennis. 
Bij uitstek begrippen uit de wiskunde en logica worden aangemerkt 
als a priori, als zuivere verstandsbegrippen. Vanwege hun abstracte 
karakter is de idee ontstaan dat de wiskunde en de logica zich bezig-
houden met begrippen die aan ons verstand gegeven zijn en niet in 
de waarneembare realiteit bestaan, en hebben wiskunde en logica 
de status gekregen van wetenschappen die zich bezighouden met 
eeuwig geldende waarheden. De wiskundige Keith Devlin beweert 
dat geen enkel fundamenteel begrip van de wiskunde in de fysische 
realiteit bestaat: “De getallen, de punten, de lijnen en vlakken, de 
oppervlakken, de meetkundige figuren, de functies, enzovoort, het 
zijn allemaal zuivere abstracties die louter bestaan in de collectieve 
menselijke geest.” Echter, als de mens beseft dat twee appels meer 
zijn dan een appel, heeft hij een eerste besef van hoeveelheden die 

 
9 Ibidem, p. 13. 
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de aanzet zijn voor het ontwikkelen van getallen. Getallen en alle an-
dere aspecten van de wiskunde zijn afgeleiden van de fysische reali-
teit. Anders zouden we niet in staat zijn deze constructies te creëren 
en toe te passen op de fysische realiteit. Alle kennis stamt direct of in-
direct uit onze praktische omgang met de werkelijkheid, en is zonder 
deze niet te begrijpen. Dat wiskunde haar fundament heeft in de ver-
anderlijke realiteit verklaart ook waarom er steeds nieuwe gebieden 
binnen de wiskunde ontstaan. Vooral sinds het einde van de 19e 
eeuw is de wiskunde explosief gegroeid. “In het jaar 1900 kon het ge-
heel van alle wiskundige kennis nog in zo’n 80 boeken beschreven 
worden. Tegenwoordig zouden er misschien wel 100.000 banden no-
dig zijn om alle bekende wiskunde te omvatten”, schrijft Devlin. Maar 
Devlin beweert ook: “De absolute zekerheid van een wiskundig bewijs 
en de onvergankelijke geldigheid van de wiskundige waarheid weer-
spiegelen de diepe en fundamentele betekenis van wiskundige pa-
tronen, voor zowel de menselijke geest als de fysische werkelijkheid.” 
10 Sommige wis- en natuurkundigen, zoals Roger Penrose en Max 
Tegmark, gaan zo ver dat zij beweren dat onze fysieke realiteit een 
wiskundige constructie is. Ons universum is volgens hen niet alleen 
door wiskunde beschreven, het is wiskunde. Het komt vaker voor dat 
wetenschappers en filosofen de plaats en het belang van het terrein 
waarop zij werkzaam zijn overschatten. 
In 1931 publiceerde de wiskundige Kurt Gödel het bewijs van de stel-
ling dat binnen elk strikt logisch wiskundig systeem uitspraken of vra-
gen bestaan die niet kunnen worden bewezen of weerlegd dan wel 
beantwoord op basis van de axioma’s van dat systeem, en dat het 
daarom mogelijk is dat de basisaxioma’s van de rekenkunde tot te-
genspraak leiden. 11 Het bewijs van deze onvolledigheidsstelling 
maakt de wiskunde principieel incompleet, en maakte een einde 
aan de eeuwenlange overtuiging dat de wiskunde onaantastbare 
grondslagen, axioma’s, heeft. Een tweede stelling van Gödel houdt 
in dat de enige versies van de formele getaltheorie die hun eigen 
consistentie zeker stellen, zelf inconsistent zijn. De twee stellingen van 
Gödel leidden tot veel oproer onder wiskundigen en logici, die tot 
dan toe de wiskunde als een van de weinige gebieden hadden be-
schouwd waar absolute zekerheden bestaan.12 
Wellicht hangt de essentie van de onvolledigheidsstelling samen met 
het gegeven dat wij onderzoek verrichten vanuit het systeem van 

 
10 Devlin 1998, p.7. 
11 Pickover, p. 362. 
12 Mede door zijn onzekerheidsstelling bekende Gödel zich tot het Plato-
nisme. Als een axiomatisch stelsel uit zichzelf geen zekerheid kan geven, ter-
wijl wij zeker menen te weten dat het juist is, dan moet de zekerheid buiten 
onszelf liggen, in een platoonse intuïtie, redeneerde hij. Kwa, p. 127. 
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door ons verworven kennis. Onze kennis groeit, en alles weten is in 
een groeiend, niet afgesloten systeem (nog) niet mogelijk. Hetzelfde 
geldt voor een alwetend apparaat: zo’n apparaat is (nog) niet te 
bouwen omdat de werkelijkheid verandert en onze kennis daardoor 
onaf is. We zouden een alwetend apparaat ook kunnen opvatten als 
dom, omdat het niets meer kan bijleren, omdat voor hem niets 
nieuw is. Een alwetend apparaat zou waarschijnlijk geen motivatie 
hebben om iets te doen, gedoemd zijn tot stilstand. 
 
Postmodernisme 
 
In de jaren zestig van de twintigste eeuw ontstaat in de academi-
sche wereld de beweging postmodernisme, met aanhangers in de 
filosofie, sociologie, literatuurwetenschap en geschiedwetenschap-
pen. Bekende vertegenwoordigers zijn François Lyotard, Jacques Der-
rida, Paul Virillio, Jacques Lacan, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, Fe-
lix Guattari, Julia Kristeva, Luce Irigaray en Slavoj Žižek. Het postmo-
dernisme is een nieuwe vorm van scepticisme13 dat zich verzet tegen 
de Verlichtingsidee dat via rationeel denken en experiment kennis 
verkregen kan worden van de wereld, en dat deze kennis ingezet kan 
worden voor het creëren van een betere maatschappij met als 
hoogste doel individuele vrijheid. Nieuwe ontdekkingen in de natuur-
kunde, afnemende invloed van de kerkelijke macht, toenemend in-
dividualisme in West-Europa en het verval van het politieke en eco-
nomische systeem in communistisch Oost-Europa beïnvloedden het 
ontstaan van het postmodernisme. 14 
Een korte bespreking van het gedachtegoed van de filosofen Derrida 
en Lyotard is illustratief voor het scepticisme van postmodernisten. 
Derrida en Lyotard zijn beiden sterk beïnvloed door de ideeën van 
Kant, Nietzsche, Husserl, Heidegger en de taalfilosofie. De teksten 
waarin Derrida en Lyotard de ideeën van deze filosofen bespreken 
en bekritiseren zijn vaak onbegrijpelijk door hun ontoegankelijke taal-
gebruik. Veel werk van hun voorgangers is al moeilijk te doorgronden, 
maar de besprekingen die Derrida en Lyotard hieraan toevoegen zijn 
nog onbegrijpelijker. Hun teksten lijken eerder associatieve experi-
menten met woorden, klanken en taalconstructies dan inhoudelijke 
verheldering van gedachten, terwijl deze analyses wel de pretentie 

 
13 De oudste bewaard gebleven bronnen van scepticisme stammen van Pyr-
rhon, uit de Oudheid. 
14 Een uitgebreidere analyse van het postmodernisme is te vinden in: Post-
modernisme in de filosofie. Introductie van het onbegrijpelijke en in: De tijd 
waarin wij leven. Haar kennis, kunst, crisis toekomst.  
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hebben over filosofie te gaan. Voor de lezer lijkt er een, vaak eru-
diete, inhoud aanwezig te zijn, maar de inhoud is wat de lezer er zelf 
aan geeft. 15 
Het heersende taalsysteem is volgens Derrida een wankele orde die 
abstraheert van uniciteit en complexiteit en hierdoor de werkelijkheid, 
die bestaat uit wegsijpelen betekenissen, geweld aandoet. De oude 
benadering van taal als tekens die de werkelijkheid representeren zit 
gevangen in algemeenheden, tegenstellingen en continuïteiten, ter-
wijl de werkelijkheid slechts waarneembaar is via verglijdende, veran-
derlijke interpretaties, aldus Derrida. Tekens verwijzen volgens hem 
naar zichzelf en elke tekst speelt zich af in zijn eigen werkelijkheid. De 
bedoeling van de auteur en de relatie tussen inhoud van de tekst en 
werkelijkheid waarnaar deze inhoud verwijst, zijn niet te achterhalen. 
Het gaat erom de tekst zelf te interpreteren, via het afbreken van de 
bestaande ordeningen waarin wij gewend zijn te denken en te schrij-
ven. Dit afbraakproces, het ter discussie stellen van vaste begrippen-
paren omdat er zoveel is dat hier niet precies onder valt, noemt Der-
rida deconstructie. 
Lyotard gaat net als Ludwig Wittgenstein uit van het bestaan van ver-
schillende, niet tot elkaar te herleiden taalspelen voor verschillende 
omgevingen, zonder waarheidsgehalte of essentie. Taal bestaat vol-
gens hem uit een politieke dimensie en uit strijd. Net als Derrida is hij 
ervan overtuigd dat narratieve teksten met behulp van deconstructie 
ontrafeld dienen te worden tot onverenigbare en verglijdende bete-
kenissen. Lyotard en Derrida menen dat we de wereld via taal begrij-
pen, taal ís de wereld en alle menselijke activiteit is te reduceren tot 
taal, schrijft Derrida. Doordat teksten steeds opnieuw en anders geïn-
terpreteerd worden en de werkelijkheid zelf verandert, ‘verglijdt’, heb-
ben teksten volgens hen ondanks hun centrale functie geen beslis-
bare betekenissen, en falen zij in het communiceren van een bood-
schap en in het representeren van de realiteit.  
De idee van verglijdende interpretaties van een verglijdende werke-
lijkheid leidt bij Derrida en Lyotard tot een sceptische houding ten 
aanzien van de mogelijkheid van kennis en waarheid. Zij stellen dat 
er veelvoudige en tegenstrijdige versies van de realiteit bestaan, met 
als gevolg een veelvoud aan interpretaties en waarheden en de on-
mogelijkheid om de werkelijkheid te representeren en te verklaren. Zij 
veronderstellen een onoverbrugbare kloof tussen weten en ding-op-
zichzelf, een idee dat ook in het werk van Emmanuel Kant aanwezig  

 
15 In Intellectueel bedrog. Postmodernisme, wetenschap en antiweten-
schap, hebben Sokal en Bricmont tal van onbegrijpelijke citaten verzameld 
die laten zien hoe postmodernisten verkeerd gebruik en misbruik maken van 
wetenschappelijke ideeën. 
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is. Maar Derrida en Lyotard gaan hierin verder dan Kant. Kant er-
kende de mogelijkheid van kennisvergaring via ervaring, terwijl vol-
gens Derrida en Lyotard aan kennis elk fundament ontbreekt en ken-
nis onderdrukken van complexiteit betekent. Hun kennisopvatting 
wordt hiermee gekenmerkt door antiwetenschappelijkheid. 
Lyotard schetst een postmoderne wetenschap die bestaat uit onbe-
slisbaarheden en discontinuïteit, die catastrofisch is, niet corrigeer-
baar paradoxaal, en logische inconsequentie als legitieme basis 
heeft. Deze postmoderne wetenschap dient zich bezig te houden 
met het ontwikkelen van theorema’s, symbolen en formules op artis-
tieke, retorische en speelse wijze. Taal in de betekenis van vrije asso-
ciatie, vrije conversatie, meditatie, reflexief oordeel, poëzie, literatuur 
en dagelijkse taal kenmerkt in de opinie van Lyotard het echte we-
tenschappelijk denken. Hij maakt een karikatuur van de gevestigde 
wetenschappen door hun resultaten en praktische toepassingen te 
ontkennen. Zonder deze wetenschappen zouden we geen voedsel-
voorzieningen hebben, geen effectieve bestrijding van ziektes, geen 
huizenbouw, geen elektriciteit,  geen gemotoriseerde vervoersmidde-
len,  geen moderne communicatiemiddelen, zouden we ons geen 
wetenschappelijk beeld kunnen vormen van het heelal en van de 
microkosmos, en zouden we de wetmatigheden die hier gelden toe-
schrijven aan goddelijke krachten en aan willekeur. Het wetenschap-
pelijke ideaal van Lyotard kan functioneren als filosofisch hobbyisme, 
als dwingend voorschrift zou het leiden tot praktische destructie van 
de werkelijkheid. 
 
De overtuiging dat absolute waarheden bestaan is aan het wankelen 
gebracht door ontwikkelingen in de natuurwetenschappen en in de 
wiskunde. Wetenschappelijk is aangetoond dat ruimte en tijd geen 
absolute grootheden zijn en dat de fysische werkelijkheid minder 
eenduidig is dan eerder werd aangenomen. Verschillende natuur-
kundige fenomenen zijn ontdekt die botsen met onze intuïtie en met 
de tot dan toe als waar en zeker beschouwde wetenschappelijke 
aannames. En met zijn onvolledigheidsstelling bewees Gödel dat we 
tevergeefs zoeken naar absolute en zekere fundamenten van de wis-
kunde. De werkelijkheid lijkt ingewikkelder in elkaar te zitten dan wij 
vermoedden.  
Het moderne scepticisme, het postmodernisme, gebruikt de nieuwe 
ontwikkelingen binnen de natuurwetenschappen en wiskunde als on-
dersteuning en bewijs voor haar stelling dat de werkelijkheid niet te 
kennen is en dat waarheid een onbruikbare categorie is. Het postmo-
dernisme geniet grote aanhang binnen en buiten de academische 
wereld. Dit heeft mede te maken met de literaire en poëtische 
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werkwijze van haar voorstanders, en de verwijzingen naar natuurwe-
tenschappelijke en wiskundigen thema’s die postmodernisten in hun 
teksten verweven. Hiermee verlenen zij hun teksten de schijn van we-
tenschappelijkheid, terwijl hun uitleg van natuurwetenschappelijke 
theorieën meestal onjuist is. Doordat fysische en wiskundige theorieën 
en systemen voor niet ingewijden meestal slecht toegankelijk zijn, is 
de verkeerde uitleg die postmodernisten hieraan geven moeilijk te 
achterhalen en misleidend. 
Onze kennis van de werkelijkheid is niet zo zeker als lange tijd ge-
dacht werd. Dit hoeft echter niet te betekenen dat het onmogelijk is 
om kennis op te doen over de werkelijkheid en dat waarheid een on-
bruikbaar begrip is geworden. Om te bezien in hoeverre de mens 
kennis kan verwerven over de werkelijkheid en hieraan waarheid kan 
ontlenen, wordt ingegaan op de belangrijkste voorwaarden die ken-
nisverwerving mogelijk maken. 
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2 Werkelijkheid en kennis  
 
Materie en denken 
 
Ons denken is onderdeel van de materie. Ons denken is van de-
zelfde aard als de materie en wordt door de materie, de natuur, 
voortgebracht. Materie en denken bestaan uit dezelfde bestandde-
len, uit microdeeltjes1. Onze hersenen en gedachten staan in verbin-
ding met de overige materie en ruimte op microniveau (subatomaire 
deeltjes) en op macroniveau (heelal). Materie, en dus ook het heelal, 
wordt zichzelf bewust via denkprocessen in de hersenen. Wanneer 
het denken onderzocht wordt, worden daarmee ook de materie en 
het heelal onderzocht. Voor ons is het heelal datgene wat wij erover 
weten, wat we nog niet weten bestaat voor ons niet, heeft voor ons 
geen betekenis. Voor ons zijn de grenzen van onze kennis de grenzen 
van het heelal.  
Via ons denken onderzoekt de materie zichzelf. De vraag is waarom 
zij dit doet. Als de materie zichzelf zou kennen, zich van zichzelf be-
wust zou zijn, zou zij zichzelf niet hoeven onderzoeken. Maar mis-
schien kent de materie zichzelf nog niet, is materie zichzelf nog niet 
bewust of is zij bewustzijn in wording. Als zij in wording is, waar naartoe 
is zij dan in wording en waardoor wordt dit in wording zijnde dan beïn-
vloedt? Door de materie zelf? En waarom is de materie in wording en 
waarom zou zij zichzelf moeten kennen? Om zichzelf bewust te wor-
den en te verbeteren? Dit doet denken aan Hegels idee van veruit-
wendiging van de geest in de natuur om zich via de natuur te ontwik-
kelen tot zelfbewustzijn2. Als de materie zichzelf via denken onder-
zoekt, kan het resultaat hiervan weer door denken onderzocht wor-
den, en zo tot in het oneindige. 
De idee dat de materie zichzelf onderzoekt via ons denken, wordt 
misschien veroorzaakt door zelfoverschatting van de mens, doordat 
hij niet reëel inschat hoe zijn denken zich verhoudt tot de overige ma-
terie. Reëel beschouwd neemt ons denken in het geheel maar een 
onbeduidende plaats in. Dat de mensheid in staat is zichzelf te ver-
nietigen duidt erop dat de materie niet denkt en zichzelf niet onder-
zoekt. Of zou de materie zichzelf willen vernietigen? Is deze mogelijk-
heid van zelfvernietiging het gevolg van bewegingsprocessen van de 

 
1 Atomen, elektronen en nog kleinere bestanddelen van de materie worden 
hier voor het gemak deeltjes genoemd, hoewel de onderdelen van de mi-
crowereld in de fysica beschouwd worden als velden, golven ja en deeltjes, 
puntdeeltjes, energie, snaren of informatie. De precieze opbouw van de mi-
crowereld is nog onbekend. 
2 Hegel, Phänomenologie des Geistes.  



29 

 



30 

 

ruimte, materie en denken? De mogelijkheid van zelfvernietiging van 
de mensheid toont zijn onbeduidendheid en tijdelijkheid. Als niet door 
zelfvernietiging, dan zal zijn denken en activiteit verdwijnen door evo-
lutie, catastrofe of andere oorzaken. Er zijn aanwijzingen dat het 
heelal na een fase van de uitdijing gaat inkrimpen tot een singulari-
teit, daarna weer gaat uitdijen en zo tot in het oneindige. Wat blijft er 
dan nog over van de menselijke geschiedenis? De mens interpreteert 
de natuur en kent bedoelingen toe aan de natuur, maar de natuur 
als zodanig heeft bedoelingen noch maatstaven. Als de mens meer 
zou beseffen dat alles veranderlijk en nietig is, en niet afhangt van 
goden en hogere krachten, zou hij voor zijn bestaan reëlere doelen 
en maatstaven kunnen stellen.  
Hersenen bestaan uit dezelfde bouwstenen (atomen, elektronen et 
cetera) als de overige materie, waardoor geen scheiding bestaat 
tussen ‘dode’ en ‘levende’ materie. Op microniveau is er geen ver-
schil tussen hersenen en andere materiële voorwerpen, zij bestaan uit 
dezelfde bestanddelen. Heeft zogenoemde dode, niet organische 
materie, bijvoorbeeld een steen, deel aan het denken en heeft het 
in die zin bewustzijn? De steen heeft een plaats in de ruimte en is ui-
terlijk gezien onveranderlijk, dit zou kunnen duiden op een soort be-
wustzijn. Zijn plaats en ‘onveranderlijke’ uiterlijk zouden de zin van het 
bestaan van de steen kunnen zijn. Op microniveau hebben hersenen 
dezelfde bouwstenen als de steen en op dit niveau zijn de deeltjes 
van beide met elkaar en met de overige materie in verbinding. Hier-
door is het mogelijk dat de microdeeltjes van de steen deelnemen 
aan het denken. Omdat alle materie, inclusief de ‘dode’, materie in 
beweging is en met elkaar in contact staat, neemt de ‘dode’ mate-
rie deel aan processen die in de hersenen plaatsvinden. De mens is 
(nog) niet in staat rechtstreeks met ‘dode’ materie te communiceren. 
Alle materie beweegt. Bewegende materie kan voorgesteld worden 
als microdeeltjes die door de ruimte bewegen. Deze deeltjes merken 
het denken, de ruimte en de overige materie niet op als afzonderlijke 
entiteiten. Voor een microdeeltje bestaat dat waardoor het omge-
ven wordt en dat door de mens ruimte en materie wordt genoemd. 
Elk microdeeltje staat in verbinding met de rest en vanuit elk deeltje 
ontstaat waarschijnlijk een oneindig aantal vertakkingen. Wat de 
mens schept door activiteit wordt op deze manier in verbinding ge-
bracht met al het andere. 
Menselijke hersenen zijn het product van evolutionaire processen in 
de natuur. Menselijk denken kan begrepen worden als handelende 
materie, materie met functionele activiteit. Hoger dierlijk denken, 
waaronder menselijk denken, is planmatig, doelgericht handelen, 
handelen vanuit patronen en patroonherkenning, en dit denken 
brengt producten voort. De ontwikkeling van taal bij de mens maakt 
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het mogelijk om ervaringen te verwoorden en op te slaan in bronnen 
buiten de mens. De toegang tot deze ervaringen is hierdoor niet lan-
ger uitsluitend afhankelijk van mondelinge overlevering, de mens kan 
ook andere, schriftelijke, bronnen raadplegen die bewaard zijn ge-
bleven. Hoe meer gegevens en bronnen beschikbaar zijn en hoe 
meer mensen hier toegang toe hebben, des te sneller verloopt de 
verwerving en overdracht van informatie. 
In de menselijke hersenen worden producten van denken en hande-
len opgeslagen, waaronder gemoedstoestanden en interpretaties 
van prikkels. Via onze visuele waarneming worden van objecten 
weerkaatste lichtstralen naar de hersenen gezonden, waardoor ob-
jecten waargenomen en weergegeven kunnen worden. Ook onze 
andere zintuigen leveren ons informatie over onszelf en de wereld 
om ons heen. Wanneer wij dingen zien, maken wij daar voorstellin-
gen van naar aanleiding van onze waarneming en ervaringen. Deze 
voorstellingen hebben geen uitgebreidheid, lengte en breedte en 
kunnen daardoor aanwezig zijn in de hersenen. Ook buiten de herse-
nen worden ervaringen opgeslagen, in producten zoals boeken, 
films, apparaten en bouwwerken. Doordat de hersenen informatie 
opslaan en in aanraking komen met buiten de hersenen opgeslagen 
ervaringen, ontstaan verschillende combinaties van in en buiten de 
hersenen opgeslagen informatie (combinaties tussen herinneringen, 
leerprocessen, activiteiten, producten et cetera). Denken wordt voort-
durend gecreëerd doordat steeds activiteit, producten en herken-
ning ontstaan. De materie is via denken in staat ‘nieuwe’ dingen te 
scheppen die daarvóór niet bestonden. De materie is in beweging, 
deze beweging kan de mens ervaren als nieuw, maar voor de ruimte 
en de materie in zijn algemeenheid is dit nieuwe waarschijnlijk alleen 
maar een verandering. 
In de hersenen zijn denkprocessen, materie en ruimte rechtstreeks 
met elkaar in verbinding. Denkprocessen in de hersenen zijn combi-
naties van opgeslagen ervaringen, lichaamsprocessen, en bewe-
gende materie. Hersenen en denkprocessen binnen de hersenen zijn 
materieel van aard en zijn deel van de algehele bewegende mate-
rie (heelal). In de hersenen worden ervaringen opgeslagen in de 
vorm van materiële sporen. Hersenen staan in verbinding met de rest 
van het lichaam en omgekeerd: de hersenen besturen het lichaam 
en het lichaam levert voedingsstoffen aan de hersenen. De hersenen 
staan als onderdeel van de materie en van de ruimte op microni-
veau (subatomaire deeltjes) en macroniveau (heelal) hiermee voort-
durend in verbinding. 
Hoe het denken rechtstreeks met de overige materie in verbinding 
staat is nog grotendeels onbekend. Indirecte beïnvloeding van ma-
terie en ruimte via denken gebeurt op allerlei manieren, met behulp 
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van wetenschap, kunst en techniek. De materiële creaties die hieruit 
voortkomen beïnvloeden het denken. Een kunstenaar maakt bijvoor-
beeld een schilderij dat een weerslag is van zijn eigen denken, en dit 
product beïnvloedt de kunstenaar en de toeschouwers die weer pro-
ducten maken die anderen beïnvloeden, enzovoort. Wanneer we 
denken niet beperken tot hersenprocessen, maar ruimer beschou-
wen als bewegingsprocessen van de materie - op microniveau be-
staan de hersenen immers net als de steen uit dezelfde materie (mi-
crodeeltjes) – dan kunnen we zeggen dat via een schilderij of een 
wetenschappelijke formule de materie zichzelf beïnvloedt.3 Tegen-
woordig wordt ook aan computers een vorm van denken toege-
schreven, de materie lijkt via computers een andere vorm van den-
ken voort te brengen dan de mens, niet gekoppeld aan hersenen. 
Via rechtstreekse en opgeslagen ervaringen zien wij een bepaald iets 
in de fysische werkelijkheid, bijvoorbeeld het concrete voorwerp 
lamp, met lengte, breedte en uitgebreidheid. Onze waarneming en 
interpretatie van verschijnselen beantwoordt aan onze fysische mo-
gelijkheden. Andere systemen met andere fysiologische voorwaar-
den, bijvoorbeeld microscopische ogen of ogen die ontvankelijk zijn 
voor ultraviolette straling, andere intelligentiesystemen, nieuw te ont-
wikkelen kunstmatige intelligentiesystemen of buitenaardse wezens, 
nemen de werkelijkheid anders waar dan de mens. Ons evolutionair 
ontwikkelde lichaam ziet maar een klein aantal van de aanwezigen 
golflengtes, heeft een begrensd gehoor en reukvermogen, en kan 
door al haar beperkingen een groot aantal verschijnselen niet waar-
nemen. Wij ontwikkelen instrumenten om onze waarnemingsmogelijk-
heden te vergroten, maar steeds moeten deze waarnemingen ‘ver-
taald’ worden naar onze fysieke mogelijkheden en ons begrip daar-
van. 
Met de hulp van instrumenten en met informatie die via andere we-
gen is verkregen kunnen we de beperkingen van onze zintuigen en 
ons lichaam gedeeltelijk compenseren, maar zo verworven kennis 
vormt tegelijkertijd ook het kader waarbinnen we als het ware gevan-
gen zitten. We blijven voortgaan op door ons ingeslagen wegen van 
onderzoek en ontwikkeling van techniek, ook al kunnen andere oplos-
singen veel effectiever zijn. Samenlevingen zijn op een bepaalde 
manier georganiseerd, en deze organisatie biedt mogelijkheden 
maar ook beperkingen. De oud-Griekse wiskundige en ingenieur 
Heron vond een raketachtig instrument uit dat werd voortgestuwd 
door stoom, maar pas vanaf begin 17e eeuw wordt stoom gebruikt 

 
3 In Filographie, filosofie van denken in vormen is de verhouding tussen ma-
terie, denken en ruimte verder uitgewerkt, en uitgebeeld met filographische 
vormen. 
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om machines aan te drijven.4 In de Oudheid hadden de Grieken 
voor het productieproces geen stoommachines nodig, omdat zij als 
arbeidskracht ossen, paarden en slaven gebruikten, die in overvloed 
aanwezig waren.5 In 1939 ontdekte de Duitse archeoloog Wilhelm 
König in Egypte een uit de Oudheid daterend voorwerp dat vermoe-
delijk elektrische stroom kon voortbrengen, de voorloper van onze 
batterij. Waarvoor dit voorwerp gebruikt werd is onbekend, gespecu-
leerd wordt dat het diende voor het opwekken van elektriciteit ten 
behoeve van acupunctuur of om indruk te maken op afgodenaan-
bidders. Het duurde tot de 19e eeuw voordat de Italiaanse fysicus 
Alessandro Volta het principe van de batterij opnieuw uitvond.6 
Tegenwoordig blijven we volharden in het gebruik van fossiele brand-
stoffen, hoewel de schadelijkheid hiervan voor mens, milieu en kli-
maat ondubbelzinnig is bewezen. Het intergouvernementeel klimaat-
panel van de Verenigde Naties (IPPC) evalueert sinds 1988 onderzoek 
van gerenommeerde, over de hele wereld verspreide onderzoekers 
naar de relatie tussen de opwarming van de aarde en menselijke 
activiteit, en is tot de conclusie gekomen dat de huidige opwarming 
met een zeer hoge mate van waarschijnlijkheid door de mens wordt 
veroorzaakt, vooral door de enorme toename van uitstoot van CO2 
door verbranding van fossiele grondstoffen sinds de industrialisatie. In-
ternationaal zijn de economisch sterkste samenlevingen zo georgani-
seerd dat diegenen die hebben geïnvesteerd in fossiele energie 
(olie- en gaswinning, automobielindustrie, energieleveranciers en der-
gelijke) hieraan op korte termijn veel geld verdienen en de macht 
hebben om de ontwikkeling, productie en toepassing van schone 
energiebronnen te belemmeren. Deze investeerders kweken onder 
de bevolking bepaalde behoeften om hun producten te kunnen af-
zetten. Ze zorgen via de politiek voor de aanleg van aardgasleidin-
gen, de bouw van kolencentrales en de stimulering van auto’s met 
verbrandingsmotoren, produceren bergen niet afbreekbaar plastic 
afval en tal van apparaten met gevaarlijke straling waar de consu-
ment naartoe wordt gelokt met verleidelijke reclames. Zij zorgen er-
voor dat ondanks het gevaar van ongelukken met kerncentrales en 
het probleem van de atoomafval kerncentrales geproduceerd en 
gebouwd blijven worden om atoombommen te kunnen produceren, 
en zij zijn verantwoordelijk voor veel meer producten die schadelijk 
zijn voor mensen natuur. Verschillende filosofen interpreteren deze  
ontwikkeling als een vorm van irrationalisme en egoïsme van de 
mens, maar deze ontwikkelingen komen voort uit rationeel geplande 

 
4 Pickover, Het Natuurkunde Boek, p. 54. 
5 Aristoteles noemde slaven "sprekende werktuigen". 
6 Pickover, Het Natuurkunde Boek,p. 38. 
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vormen van maximaal winstbejag van een kleine groep politici en 
rijke machthebbers, waaraan de wereldbevolking is overgeleverd. 
 
Werkelijkheid en denken 
 
Ons denken is uit dezelfde materiële bestanddelen opgebouwd als 
de overige materie, waaruit zij is voortgekomen. Dat denken en ma-
terie uit dezelfde bestanddelen bestaan vormt een belangrijke voor-
waarde voor de mogelijkheid om met ons denken kennis te verwer-
ven van de werkelijkheid. Denken en de overige materie zijn een 
eenheid in hun materialiteit, en hierdoor is de overige materie toe-
gankelijk voor het denken. 
Voor het individu dat over de werkelijkheid nadenkt en hierin handelt, 
verschijnt de werkelijkheid via het denken, via het bewustzijn. Omdat 
voor het individu alles via zijn denken verloopt, kan het via het denken 
niet bewijzen dat er een werkelijkheid bestaat buiten zijn denken. The-
oretisch is de meest radicale vorm van scepticisme, solipsisme, de 
overtuiging dat alles terug te brengen is tot onze inbeelding, niet te 
weerleggen. Elke theoretische poging tot weerlegging is volgens 
deze opvatting zelf product van inbeelding. Praktisch is het solipsisme 
wel te ontkrachten: wanneer een solipsist wordt meegedeeld dat zijn 
overlevingskans bijna nihil is als hij voor een rijdende sneltrein springt, 
zal hij praktisch nalaten aan te tonen dat deze uitspraak op verbeel-
ding berust, tenzij hij van plan is zelfmoord te plegen. Doordat voor 
solipsisten toetsing in de praktijk geen rol speelt, kunnen zij niet verkla-
ren waarom wetenschappers in toenemende mate in staat zijn 
vraagstukken op te lossen en juiste voorspellingen te doen. 
Tal van filosofen beweren dat de werkelijkheid alleen in onze verbeel-
ding bestaat, een creatie is van onze verbeelding en dat over de 
werkelijkheid zelf, buiten ons denken, geen zinnige uitspraken ge-
daan kunnen worden. De filosoof George Berkeley beweerde dat de 
werkelijkheid is wat de mens waarneemt7, waarmee hij bedoelde dat 
alles wat wordt waargenomen alleen in de geest bestaat. De werke-
lijkheid stond voor hem gelijk aan de goddelijke ideeën voor zover wij 
daar met ons denken deel aan hebben. Georg Wilhelm Friedrich He-
gel beschouwde de hele geschiedenis als veruitwendiging van de 
geest, die uiteindelijk in het hoogste stadium als absolute geest bij 
zichzelf terugkomt.8 Volgens Friedrich Nietzsche is wat wij over de 

 
7 In Treatise concerning the principles of human knowledge formuleerde Ber-
keley dit als Esse est percipi (Zijn is waargenomen worden), waarmee hij be-
doelde dat alles wat wordt waargenomen alleen in de geest bestaat.  
8 Hegel, Phänomenologie des Geistes. 



39 

 

 



40 

 

werkelijkheid kennen datgene wat wij er zelf instoppen: “Alle Gesetz-
mässigkeit, die uns im Sternenlauf und im chemischen Prozeß so im-
poniert, fällt im Grunde mit jenen Eigenschaften zusammen, die wir 
selbst an die Dinge heranbringen”.9 Kennis over de werkelijkheid is 
volgens Nietzsche het subjectieve proces van uitleg, betekenisgeven, 
oordelen, en geen verklaring van hoe de werkelijkheid in elkaar zit: “Es 
gibt keinen Tatbestand, alles ist flüßig, unfaßbar, zurückweihend, das 
Dauerhafte sind nur unsere Meinungen”.10 De filosoof Edmund Hus-
serl beschouwde zijn fenomenologie als meest zuiver onderzoek van 
het bewustzijn. Het gaat er volgens hem om in de fenomenologie “ 
nichts in Anspruch zu nehmen als was wir im Bewusstsein selbst, in rei-
ner Immanenz und wesensmässig einsichtig machen können.11  Hij 
was ervan overtuigd dat onze intuïtie het onderzoek van het bewust-
zijn kan voltrekken, en dat hiermee de wezenskenmerken van het be-
wustzijn kunnen worden ontrafeld.12 Husserl slaagt er niet in duidelijk te 
maken hoe het bewustzijn het bewustzijn zelf, los van de werkelijkheid, 
kan onderzoeken. De opvatting dat de werkelijkheid niet te kennen is 
en dat wat wij hierover weten is wat wij er zelf instoppen, zien we ook 
terug bij verschillende postmodernisten in de 20e en 21e eeuw. 
Wij nemen de werkelijkheid waar via ons denken, maar dit betekent 
niet dat buiten ons denken, onafhankelijk van ons, geen werkelijkheid 
bestaat en dat we hierover geen kennis kunnen verkrijgen. Het bete-
kent slechts dat we via ons individuele denken het bestaan van zo’n 
werkelijkheid en haar eigenschappen niet kunnen bewijzen. Indirect 
zijn wel bewijzen te leveren voor het bestaan van een werkelijkheid 
buiten ons denken, en indirect is te bewijzen dat kennis verkregen kan 
worden over deze werkelijkheid. Voorbeelden uit de geschiedenis 
van de wetenschap verduidelijken dit. Met behulp van de verrekijker 
toonde Galileo Galileï aan dat de aarde om de zon draait en niet 
andersom, zoals tot dan toe officieel was aangenomen. Antoni van 
Leeuwenhoek ontdekte met de microscoop het bestaan van micro-
wezentjes die niet eerder waren waargenomen. Het bestaan van 
elektriciteit was aanvankelijk alleen een theoretische aanname, maar 
heeft sinds het bewijs van haar bestaan tal van praktische toepassin-
gen gekregen. Met behulp van de elektronenmicroscoop is de struc-
tuur van moleculen en atomen zichtbaar te maken, deeltjes die met 
het blote oog niet waarneembaar zijn. Praktische toetsing van onze

 
9 Nietzsche, Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn 
10 Nietzsche, Götzendämmerung, die Vernunft in der Philosophie. 
11 Husserl, §59, p. 127. 
12 Ibidem, §21, p. 45 en § 23, p. 50. Intuïtie is volgens Husserl basis van de 
zuivere aanschouwing, wezensaanschouwing. Onduidelijk is wat hij onder in-
tuïtie verstaat. Als voorbeeld van een intuïtief oordeel geeft Husserl:’ a+1 = 
1+a’. 
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ideeën en aannames over de werkelijkheid levert resultaten en prakti-
sche toepassingen op, en deze vormen het bewijs dat we de werke-
lijkheid buiten ons denken kunnen begrijpen en gebruiken. 
 
Kennisverwerving 
 
De materie heeft via het proces van natuurlijke evolutie de mens 
voortgebracht. Net als veel andere dieren slaat de mens ervaringen 
en andere vormen van kennis op in zijn hersenen. Een belangrijk on-
derscheid tussen de mens en de overige dieren is dat de mens over 
een systeem van gesproken en geschreven taal beschikt. Hiermee 
kan hij kennis buiten zichzelf opslaan en is hij niet meer uitsluitend 
overgeleverd aan rechtstreeks mondeling doorgeven van kennis. Hij 
kan zijn ervaringen opslaan in bronnen die zich buiten hemzelf bevin-
den, en deze bronnen kunnen door anderen in verschillende tijden 
en op verschillende plaatsen worden geraadpleegd. Dankzij verschil-
lende technische ontwikkelingen in combinatie met taal kan de 
mens buiten zichzelf kennis opslaan in taal, beeld en geluid, en deze 
bronnen zijn voor anderen toegankelijk. De mogelijkheid om kennis in 
bronnen op te slaan onafhankelijk van de mens levert een opeenho-
ping van gegevens op die dankzij technische ontwikkelingen als de 
boekdrukkunst en digitale opslag on-line voor steeds meer mensen 
toegankelijk zijn. Deze middelen vergroten de mogelijkheden om 
kennis te verwerven. 
Het proces van kennisverwerving bestaat voor het individu uit een ver-
zameling van concrete ervaringen in zijn dagelijkse praktijk, observa-
ties, aannames, toetsing, vergelijkingen en experimenten. Elke mens 
doet kennis op door in zijn dagelijkse praktijk gedrag en handelingen 
te observeren, gebeurtenissen te ervaren, te communiceren, gege-
vens op te nemen, dingen met elkaar te vergelijken, handelingen te 
herhalen en dingen uit te proberen. Bronnen waaruit kennis wordt ver-
kregen zijn de natuur en de maatschappelijke praktijk in al hun facet-
ten (micro-, meso- en macrowereld, sociale instituties; de weten-
schappen en hun resultaten; archieven; archeologische vondsten, 
technieken, apparaten, wetten, et cetera). We maken via ons han-
delen van de wereld op zich een wereld voor ons en kennen en ver-
anderen zo de wereld. Wij kennen de wereld vanuit ons perspectief 
als mens vanuit de praktijk waarin wij ons bevinden, en met het ver-
anderen van onze praktijk verandert onze kennis over de werkelijk-
heid. Met behulp van de telescoop kon Galileï de onjuistheid aanto-
nen van het statische Aristotelisch-Ptolemeïsche geocentrische we-
reldbeeld en de juistheid van Copernicus’ theorie dat de planeten 
om de zon draaien. Het geocentrische wereldbeeld was bijna 2000 
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jaar aangenomen als het juiste. De Roomse Kerk kon de erkenning 
van Galileï’s bewijs lange tijd tegenhouden, maar niet het draaien 
van de aarde om de zon. 
Het proces van kennisverwerving en de totstandkoming van kennis 
zijn niet uitsluitend beperkt tot individuele waarneming, geheugen en 
bewustzijn, zoals sommigen beweren.13. Hoe wij produceren, handel 
drijven, wonen, werken, de orde handhaven, nieuws vergaren, onze 
vrije tijd besteden en wetenschap en techniek ontwikkelen, kortom 
onze sociale orde en het proces van kennisverwerving hierbinnen, 
komt tot stand via collectieve, maatschappelijke, historische, en soci-
ale processen, waarin gebruik gemaakt wordt van eerder opgedane 
ervaringen, middelen en kennis. Het individu ontplooit zich dankzij de 
maatschappelijk aanwezige voorwaarden en kennis en kan aan de 
verdere ontwikkeling hiervan een bijdrage aan leveren. 
De omgeving en middelen waarover wij in de 21e eeuw beschikken 
verschillen van die van onze voorgangers, en hierdoor ervaren wij de 
wereld anders en kunnen wij er andere aspecten aan waarnemen 
dan zij. Onze wereld heeft ruim 7 miljard inwoners, terwijl dat er 
70.000 tot 100.000 jaar geleden naar schatting een paar honderd 
tot enkele duizenden waren, rond het jaar nul ongeveer 300 miljoen 
en rond 1800 1 miljard.14 Tegenwoordig woont meer dan de helft van 
de wereldbevolking in steden, vaak met meerdere miljoenen inwo-
ners, terwijl vroeger het merendeel van de mensen in kleine groepen 
op het platteland leefde. De huidige productieprocessen zijn voor 
een groot deel gemechaniseerd, geautomatiseerd en gedigitali-
seerd, terwijl de meeste arbeid tot in de 18e eeuw uit zware lichame-
lijke arbeid 
bestond. De mogelijkheid om te reizen en te verhuizen naar andere 
regio’s en landen is niet langer uitsluitend voorbehouden aan een 
kleine elite. Tegenwoordig kunnen wij met elkaar op wereldschaal 
communiceren en met elkaar in verbinding staan via satelliet ge-
stuurde digitale netwerken, terwijl vroeger het grootste deel van de 
wereldbevolking aangewezen was op mondelinge, rechtstreekse 
communicatie. Dankzij wetenschap en techniek beschikken we over 
middelen waarmee we in het heelal steeds verder kunnen terugkijken 
in het verleden, en over apparaten die tonen dat de microwereld 
veel ingewikkelder in elkaar zit dan voorheen werd aangenomen. 
Onze manier van leven en onze kijk op de wereld is veranderd, maar 
een groot deel van ons handelen blijft gebaseerd op aannames 

 
13 Deze beperkte opvatting van kennisverwerving wordt onder meer aange-
hangen door Audi in: Moser. 
14 Deze schattingen zijn te vinden in Kaku, en het document The Word of Six 
Billion, table 1 van de Verenigde Naties. 
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over de werkelijkheid. We gaan ervan uit dat de inhoud van wat ons 
onderwezen wordt juist is. We vertrouwen op de informatie die ons via 
nieuwsmedia bereikt. We gaan er vanuit dat de wereld op een juiste 
manier in kaart is gebracht. Onze navigatie baseren we op de infor-
matie die satellieten leveren. Een steeds groter deel van onze han-
delingen en beslissingen laten we leiden door computergestuurde 
berekeningen en gaan er vanuit dat deze berekeningen juist zijn, en 
we vertrouwen de bevindingen die wetenschappers ons leveren. We 
kunnen onmogelijk zelf alle informatie die ons bereikt toetsen op be-
trouwbaarheid.  
Toch is het belangrijk dat zoveel mogelijk aannames en als feiten ge-
presenteerde beweringen over de werkelijkheid op de een of andere 
manier aan toetsing worden onderworpen. Zonder toetsing kunnen 
de meest uiteenlopende zaken beweerd worden zonder dat de juist-
heid daarvan vast te stellen is. Een theoretisch berekende bouwcon-
structie bewijst zijn deugdelijkheid pas wanneer deze na uitvoering 
standhoudt. Tijdens de zonsverduistering op 29 mei 1919 toonde de 
natuurkundige Arthur Eddington aan dat het licht van de sterren vlak 
langs de verduisterde zon door de zwaartekracht werd afgebogen, 
en bewees hiermee als eerste experimenteel een van de theoreti-
sche aannames van de relativiteitstheorie. De relativiteitstheorie over 
de opbouw en werking van de macrowereld heeft na haar formu-
lering tal van praktische toepassingen gekregen in bijvoorbeeld raket-
lanceringen, metingen in de kosmos, in de medische technologie en 
in satelliet gestuurde navigatiesystemen. Pas als aannames over de 
werkelijkheid praktisch te toetsen zijn en toe te passen, is de juistheid 
ervan uit te maken. Zolang hypotheses praktisch niet getoetst kunnen 
worden, zijn het aannames, gissingen, over de werkelijkheid die juist 
of onjuist kunnen zijn, maar dragen zij wel bij tot de ontwikkeling van 
kennis. Als individu kunnen wij rechtstreeks maar een fractie toetsen 
van alle aannames over verschijnselen in de werkelijkheid, maar wij 
kunnen kennis nemen van de bevindingen van anderen en gebruik 
maken van de praktische toepassingen. 
 
Ontwikkeling van wetenschap 
 
De verschillende wetenschappen hebben zich vanuit de filosofie ont-
wikkeld. De rationalistische traditie waartoe Plato en Aristoteles gere-
kend kunnen worden, beschouwde het zuivere denken als bron van 
zekere kennis. De echte werkelijkheid, de werkelijkheid van de eerste 
principes en absolute waarheden, lag volgens deze denkers verbor-
gen achter de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid die in hun ogen 
van lagere orde was. De eerste principes, de meest algemene waar
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heden waaruit al het andere is af te leiden, konden volgens de ratio-
nalisten niet via de zintuiglijke waarneming gekend worden maar wel 
via onze intellectuele vermogens, in het bijzonder via de wiskunde en 
logisch redeneren. Een van de eerste principes was volgens Aristote-
les dat de aarde een bol moet zijn omdat alleen de bol een perfect 
driedimensionaal lichaam is. Andere voorbeelden van eerste princi-
pes die hij onderscheidde zijn: ‘alle gedwongen beweging vereist 
een voortdurende inspanning van de beweger’ en ‘alle natuurlijke 
beweging is beweging naar een natuurlijk rustpunt.’ In zijn tijd waren 
deze aannames voorbeelden van hoogste wetenschap, voor ons zijn 
ze eerder een curiositeit die alleen nog historische waarde heeft. 
Pas in de 16e eeuw begint het experiment een geaccepteerder on-
derdeel te worden van de wetenschap. Het inzicht groeit dat voor 
het bewijs van de juistheid van een theoretische aanname over de 
werkelijkheid naast theorieën ook praktische experimenten nodig zijn. 
Tot dan toe waren onder invloed van het rationalisme en de macht 
van kerkelijke instituties de praktijk en praktische toetsing als minder-
waardig beschouwd. Volgens het rationalisme en de kerkelijke macht 
lag de bron van zekere kennis en waarheid in de rede en in God, en 
niet in de waarneembare werkelijkheid die hier slechts een ‘tweede-
rangs’ afspiegeling van is. Vanaf de 16e eeuw beginnen weten-
schappen zich als afzonderlijke gebieden te ontwikkelen los van filo-
sofie en religie, in eerste instantie de natuurwetenschappen, kosmo-
logie en wiskunde. Naast afleidingen uit algemene principes (deduc-
tie) worden aan de zintuiglijke waarneming ontleende veralgemenin-
gen (inductie) en toetsing van theoretische aannames met meetin-
strumenten en praktische experimenten onderdeel van de weten-
schappelijke methode. Deze verandering zorgde voor een bloei van 
de wetenschap ten opzichte van haar terugval in de Middeleeuwen, 
door tegenwerking van de kerkelijke macht. 
Zowel door handelen in de dagelijkse praktijk als binnen de weten-
schappen verkrijgt de mens kennis van de werkelijkheid, maar binnen 
de wetenschappen gebeurt dit op een meer gestructureerde en ge-
controleerde manier dan in ons dagelijks leven. Binnen de weten-
schap komt kennis tot stand vanuit systematisch geformuleerde hy-
potheses (aannames) over de werkelijkheid, observaties, metingen, 
toetsing via experimenten en vergelijkingen. Wetenschappers gaan 
zich vanaf de 16e eeuw steeds meer concentreren op het ontdekken 
van regelmatigheden en wetmatigheden in de werkelijkheid, en for-
muleren deze in empirische regels, principes en wetten. Voorbeelden 
van eenvoudige empirische regels zijn ‘bladeren worden in de herfst 
geel’ en ‘de zon komt elke ochtend op en gaat elke ochtend onder’. 
Voorbeelden van verdergaande empirische regels zijn Linnaeus’ 
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beschrijvingen van overeenkomsten en verschillen tussen planten. 
Kepler’s regels met betrekking tot planetaire bewegingen zijn voor-
beelden van kwantitatieve empirische regels. Principes hebben een 
universeler karakter dan empirische regels, bijvoorbeeld de principes 
van de Newtoniaanse mechanica en van de door Mendel geformu-
leerde genetische overerving. Newton beschouwde principes als sa-
menvatting van feiten en ervaringen, als empirische regels van ho-
gere orde. Door wetenschappers geformuleerde wetten zijn bijzon-
dere gevolgen die afgeleid kunnen worden uit principes, en die be-
trekking hebben op een specifieke categorie fenomenen, bijvoor-
beeld de wet van behoud van energie, of de wet van de zwaarte-
kracht. Wetten worden zo geformuleerd dat zij theoretisch en prak-
tisch toetsbaar zijn, en via wetten kunnen principes getoetst worden. 
Principes kunnen wetten worden met een beperkter bereik. De princi-
pes van de Newtoniaanse mechanica, bijvoorbeeld, zijn wetten ge-
worden binnen de meer algemene relativistische kwantummecha-
nica. Binnen de kwantummechanica hebben de Newtoniaanse wet-
ten alleen betrekking op natuurverschijnselen met een kleine snelheid 
ten opzichte van de lichtsnelheid.15 
In de wetenschap wordt ernaar gestreefd aannames over de werke-
lijkheid zo helder mogelijk en vrij van tegenspraken te formuleren in 
wetenschappelijke theorieën. Natuurkundige en kosmologische theo-
rieën werden tot in de 16e eeuw deels in woorden en deels in wiskun-
dige formules uitgedrukt. Newton begon zijn theorieën systematisch 
wiskundig te formuleren, waardoor deze veel exacter en controleer-
baarder werden. Tegenwoordig is de wiskunde uit de meeste weten-
schappen niet meer weg te denken. Wiskunde heeft in verschillende 
wetenschappen bijgedragen tot een veel grotere nauwkeurigheid en 
tot tal van praktische toepassingen, maar tegelijkertijd ook tot on-
doorzichtigheid en een verzelfstandiging van automatisch gestuurde 
beslissingen, waar de mens steeds minder grip op lijkt te hebben. De 
wiskundige berekeningsmethoden hebben zich zo sterk uitgebreid en 
zijn zo ingewikkeld geworden, dat de verschillende methoden, hun 
consequenties en de gevolgen hiervan door wiskundigen zelf vaak 
niet meer volledig te overzien zijn. Beslissingen in ons leven laten wij 
steeds meer leiden door wiskundige modellen, zonder dat de aan-
names die in de modellen verborgen liggen transparant zijn en ter 
discussie staan. Het lijkt er soms op dat we met de grotere eendui-
digheid die de wiskunde ons bracht tegelijkertijd een nieuw soort 
paard van Troje in huis hebben gehaald. De door Galileï naar voren 

 
15 Een uitgebreidere beschrijving van empirische regels, principes en wetten 
en de verschillende hiertussen is te vinden in Quantum Philosophy. Under-
standing and interpreting contemporary science.  
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gebrachte en door Newton wiskundig bewezen theorie van de kogel-
baan werd later in oorlogen gebruikt voor het afvuren van kanonnen. 
Voor de atoombom, die sinds het einde van de Tweede Wereldoor-
log als een zwaard van Damocles de hele wereldbevolking bedreigt, 
is gebruik gemaakt van de natuurkunde, in het bijzonder de relativi-
teitstheorie en de kwantummechanica, en van wiskundige bereke-
ningen. 
Sociale wetenschappen, literatuurwetenschap, wetenschap van de 
geschiedenis en andere cultuurwetenschappen ontwikkelen zich pas 
vanaf de 19e eeuw tot zelfstandige wetenschapsgebieden. Filosofen 
schreven van oudsher naast hun studies over de natuur ook over 
menselijke karaktereigenschappen, samenlevingsvormen, moraal, 
geschiedenis en literatuur, maar dit bleef beperkt tot verhandelingen 
waarin zij hun opvattingen over deze thema’s verwoordden in reactie 
op hun voorgangers. Over deze onderwerpen werd door hen geen 
systematisch wetenschappelijk onderzoek gedaan.16 De methoden 
die in de relatief jonge wetenschappen gebruikt gaan worden zijn 
meer gericht op kwalitatieve betekenisgeving en interpretatie dan op 
wiskundige berekeningen.17 Samenlevingen, literaire teksten en de 
historie hebben andere eigenschappen en worden door andere wet-
matigheden gekenmerkt dan de wereld van de atomen, de sterren 
en de ons omringende natuurverschijnselen en zijn moeilijker in wis-
kundige formules te vatten. Veel onderzoek van natuurverschijnselen, 
waaronder de bestudering van gassen, licht en elektriciteit, heeft 
plaats in laboratoria, onder gecontroleerde omstandigheden. Op 
deze manier worden storende factoren buiten gesloten, en dit verge-
makkelijkt het leggen van oorzakelijke verbanden tussen de onder-
zochte natuurverschijnselen. De bestudering van menselijk gedrag 
leent zich vaak slecht voor kunstmatig gecreëerde onderzoeksopstel-
lingen, omdat die het gedrag uit zijn natuurlijke sociale omgeving ha-
len en daardoor beïnvloeden.  
Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamd harde, altijd 
geldende natuurwetmatigheden en veranderlijke sociale wetmatig-
heden, maar dit onderscheid is betrekkelijk. De mens is niet per defi-
nitie altijd veel dwingender onderhevig aan de ‘harde‘, algemeen 

 
16 Voorbeelden van verhandelingen over maatschappelijke en psycholo-
gische onderwerpen zijn De Historiën van Herodotus, Ethica Nicomachea van 
Aristoteles, Plato’s Politeia, Spinoza's studie van menselijke gemoedstoestan-
den in zijn Ethica en de studies over literatuur, opvoedkunde en politiek van 
Jean-Jacques Rousseau. 
17 Kwa geeft in Wat is waarheid een overzicht van de geschiedenis van ver-
schillende wetenschapsmethoden, Leezenberg en de Vries beschrijven me-
thoden die gebruikt worden in de geesteswetenschappen.  
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geldige natuurwetmatigheden en natuurwetten dan aan ‘zachte’, 
veranderlijke en situatiegebonden sociale wetmatigheden en wetten. 
In een ruimteschip, bijvoorbeeld, is een groep astronauten niet on-
derhevig aan de zwaartekracht, maar functioneert het sociale ge-
bod ‘gij zult niet doden’ als een dwingend voorschrift. En kunstmatig 
georganiseerde laboratoriumopstellingen kunnen niet alleen mense-
lijk gedrag maar ook fysische processen beïnvloeden. Dit geldt vooral 
voor onderzoek van de microwereld, waar de waarnemer en zijn in-
strumenten het gedrag van subatomaire deeltjes beïnvloedt. Een 
van de grondleggers van de kwantummechanica, Werner Heisen-
berg, merkte in dit verband op dat het resultaat schijnt te tonen ‘dat 
de waarneming een beslissende rol bij de gebeurtenis speelt en dat 
de werkelijkheid verschillend is, al naargelang zij waargenomen wordt 
of niet.’18 Zijn collega Niels Bohr ging nog een stap verder door te stel-
len dat er geen kwantumwereld bestaat, maar alleen kwantumfysi-
sche beschrijvingen. Hij bedoelde hiermee dat onze waarneming de 
uitkomsten van kwantummechanische experimenten beïnvloedt. 
Veel onderzoek van de hersenen en hun uitwerking op menselijk ge-
drag heeft plaats in laboratoria, in de archeologie wordt voor date-
ring van botten steeds meer gebruik gemaakt van genetisch onder-
zoek, en het gebruik van statistische methoden, wiskundige modellen 
en grote hoeveelheden data vergroot het voorspellende vermogen 
van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor vervaagt het on-
derscheid in methoden die gebruikt worden in de zogenaamd harde 
en zachte wetenschappen. Wereldbedrijven als Google en Amazon 
beschikken via hun diensten op internet over enorme hoeveelheden 
informatie over de leefwijzen en voorkeuren van gebruikers, en kun-
nen met deze informatie en hun statistische modellen exacter de ge-
dragingen van hun gebruikers voorspellen dan de gebruikers hun ei-
gen gedrag kunnen voorzien. Met dit soort kennis kunnen deze bedrij-
ven het gedrag van mensen steeds beter manipuleren. In historisch 
onderzoek kunnen gedigitaliseerde archieven met behulp van com-
putersoftware veel eenvoudiger en sneller dan voorheen met elkaar 
vergeleken worden, en tegenwoordig maken geschiedwetenschap-
pers veelvuldig gebruik van beeld- en geluidsdocumenten. De litera-
tuurwetenschappen maken gebruik van wiskunde, logica die worden 
toegepast in computerprogramma’s voor het vergelijken en analyse-
ren van literaire teksten. Vertaal- en taalprogramma’s maken het mo-
gelijk dat kunstmatige intelligentiesystemen vertalers en literaire schrij-
vers worden. Misschien zijn deze systemen in de toekomst betere 

 
18 Heisenberg in Quantentheorie und Philosophie. Hij heeft het hier over ge-
beurtenissen op kwantumniveau. 



55 

 

 



56 

 

vertalers en schrijvers dan de mens, omdat het geheugen van kunst-
matige intelligentiesystemen veel meer woorden, betekenissen en re-
laties hiertussen kan bevatten dan de individuele mens. En in het ge-
heugen van deze systemen is plaats voor opslag van de inhoud van 
alle literaire werken, waaruit kunstmatig nieuwe literaire combinaties 
kunnen worden ontwikkeld. 
 
Wetenschap en werkelijkheid 
 
Ideeën over de vraag in hoeverre wetenschappelijke kennis kennis is 
van de werkelijkheid, variëren van overtuigingen dat kennis over de 
werkelijkheid mogelijk is tot het tegendeel hiervan. Fysische realisten, 
onder wie diverse wetenschappers die zich bezighouden met de 
praktische toetsing van theoretische aannames, en historisch dialec-
tisch materialisten zijn ervan overtuigd dat kennis over de werkelijk-
heid mogelijk is als we in overeenstemming met de wetenschappe-
lijke methodes te werk gaan. Zo verkregen wetenschappelijke kennis 
levert volgens hen inzicht in de werkelijkheid zoals die bestaat onaf-
hankelijk van ons bewustzijn en denken.  
Een andere opvatting is dat de wetenschap een representatie levert 
van fenomenen in de werkelijkheid, maar geen kennis van de werke-
lijkheid zelf. Newton beschouwde wetten slechts als een samenvat-
ting van de geobserveerde fenomenen, en niet als kennis van de fe-
nomenen zoals die onafhankelijk van ons existeren. Dit doet denken 
aan de idee die later bij Kant is terug te vinden, dat we de dingen al-
leen kunnen kennen zoals ze in onze waarneming verschijnen, maar 
niet zoals ze op zich zijn, onafhankelijk van ons bewustzijn. Een opvat-
ting die hier niet ver vanaf ligt, gaat er vanuit dat onze kijk op de we-
reld per definitie theoriegeladen is en daardoor subjectief gekleurd. 
Zo beweert Hilary Putnam dat het waarnemen van feiten altijd ge-
paard gaat met interpretatie, en dat het onmogelijk is om een feit 
objectief vast te stellen onafhankelijk van de interpretatie van dit feit. 
Hij beschouwt objectiviteit als een ‘objectiviteit voor ons‘. Zoals we 
eerder zagen beweren verscheidene postmodernisten dat wat wij 
over de werkelijkheid kunnen weten slechts reeksen van veranderlijke 
interpretaties over de werkelijkheid zijn.  
Volgens de pragmatist William James en anderen is juiste kennis dat-
gene wat werkt. Zij hanteren praktische bruikbaarheid als criterium 
voor kennis en waarheid. Volgens weer andere filosofen en weten-
schappers is wat wij als wetenschappelijke kennis beschouwen resul-
taat van afspraken tussen wetenschappers, en een kwestie van over-
eenstemming van nieuwe wetenschappelijke uitspraken met het stel-
sel van bestaande wetenschappelijke uitspraken. Wetenschappelijke 
kennis is in hun visie een reeks afspraken waarover wetenschappers 
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het eens zijn geworden. In hoeverre deze afspraken overeenkomen 
met de werkelijkheid zoals die is onafhankelijk van ons denken, is vol-
gens deze groep niet uit te maken en daarom geen vraag van bete-
kenis. 
Los van ons denken bestaat een werkelijkheid en deze werkelijkheid 
kan via ons denken gekend worden omdat denken en werkelijkheid 
uit dezelfde materie bestaan en hierdoor een eenheid vormen. On-
derzoek van de werkelijkheid gaat gepaard met interpretaties van 
theorieën en gegevens, en met abstracties. Interpretaties van onder-
zoekers over hetzelfde fenomeen kunnen uiteenlopen, en weten-
schappelijk onderzoek abstraheert van de werkelijkheid en laat ver-
schillende factoren buiten beschouwing, waardoor strikt genomen 
niet de processen zoals die zich werkelijk voordoen worden onder-
zocht, maar onze interpretaties hiervan. Niet alleen theoretische aan-
names, maar ook de manieren waarop deze getoetst worden zijn 
door mensen gecreëerd. Dit brengt met zich mee dat conclusies 
over onderzochte verschijnselen niet samenvallen met de werkelijk-
heid, dat zij benaderingen zijn van de werkelijkheid, of nauwkeuriger 
gezegd dat onze werkelijkheid en daarbinnen het wetenschappelijk 
onderzoek een door de mens gecreëerde werkelijkheid is. Wij inter-
preteren de werkelijkheid met onze kennis en geven de werkelijkheid 
vorm door haar met ons handelen te creëren.  
Toch berusten de resultaten van wetenschappelijk onderzoek die wij 
als kennis aanvaarden niet op willekeur. Bevestiging van onze theore-
tische aannames over de werkelijkheid door praktische toetsing, prak-
tische toepassingen van wetenschappelijke bevindingen én toe-
name van kennis over verschijnselen bewijzen dat onze wetenschap-
pelijke creaties ons kennis verschaffen over de werkelijkheid. De ken-
nis die wij via collectieve en historische processen verwerven is voor 
herziening vatbaar en heeft geen absolute geldigheid, maar dit be-
tekent niet dat deze kennis willekeurig en volledig onzeker is. In de 
Oudheid en Middeleeuwen was de veronderstelling dat de aarde 
centrum is van het heelal en de zon om de aarde draait de officiële 
kosmologische theorie. De wetenschappelijke bewijzen hiervoor wer-
den door sommige wetenschappers in twijfel getrokken, maar hier-
voor openlijk uitkomen kon de dood tot gevolg hebben. Pas door 
verzwakking van de kerkelijke macht, preciezere meetinstrumenten 
en verbeterde rekenmethodes won de theorie veld dat de aarde om 
de zon draait en niet het centrum is van het heelal en werden bewij-
zen hiervoor gevonden. Tegenwoordig kunnen we veel verder terug-
kijken in het heelal en weten we dat de aarde, de zon en clusters van 
miljarden andere planeten en sterrenstelsel om elkaar heen draaien. 
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Theoretisch nemen verscheidene wetenschappers aan dat er meer-
dere universa bestaan, maar we kunnen we nog niet ver genoeg te-
rugkijken om dit te bewijzen.  
Onze kennis over het heelal neemt toe, maar we weten ook dat we 
meer dingen niet weten. Naar aanleiding van wat wij weten kunnen 
we nadenken over parallelle universa en over eeuwig zich herha-
lende cycli van uitbreiding en inkrimping van het heelal. Maar veel 
dingen in het heelal kunnen we niet vermoeden, omdat we hiervoor 
nog geen aangrijpingspunten hebben. Wat wij niet weten heeft voor 
ons geen betekenis, bestaat voor ons niet. Maar de krachten in het 
heelal hebben wel invloed op ons, zonder dat wij ons hiervan bewust 
zijn. Pas als onze inzichten veranderen en we over nieuwe middelen 
beschikken, breidt het terrein waarover we iets weten zich uit, en krijgt 
wat voor ons geen betekenis had betekenis.  
Wat wij via waarneming, berekening, toetsing en toepassing aan-
vaarden als kennis is voor ons kennis. Zolang wij niet verder konden kij-
ken dan de zon en enkele planeten van ons zonnestelsel, was dit 
voor ons het heelal. De rest van het heelal bestond voor ons niet. Be-
tere instrumenten, nieuwe berekeningsmethoden en meer inzicht in 
kosmologische processen zorgen ervoor dat onze kennis van het 
heelal zich uitbreidt. Voor ons is de grens van onze kennis de grens 
van ons heelal.  
Met de kennis waarover we beschikken zien en interpreteren we de 
werkelijkheid. De idee dat stenen, planten, dieren en mensen bezield 
zijn, dat bidden en offers brengen aan goden genezing brengt en 
voorspoed, het geloof in bosgeesten, hemel en hel wordt door men-
sen die hierin geloven beschouwd als kennis. Er zijn geen concrete 
sporen en wetenschappelijke bewijzen voor dit soort ideeën, maar 
de exploitatie ervan levert religieuze instituties veel aanhang, geld en 
macht op. Wat wij aanvaarden als kennis is niet alleen resultaat van 
het proces van formuleren van wetenschappelijke theorieën en de 
toetsing hiervan, maar ook een kwestie van maatschappelijke strijd. 
De wetenschappen en wetenschappers functioneren in maatschap-
pelijke systemen die invloed hebben op wat onderzocht wordt, hoe 
dit gebeurt en welke resultaten dit oplevert.  
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3 Waarheid, een proces en creatie 
 
Waarheid als verhouding 
 
Geïnspireerd door de gedachten van hun voorgangers1 over evolutie 
formuleerden Charles Darwin en Alfred Russel Wallace onafhankelijk 
van elkaar de evolutietheorie. Volgens de evolutietheorie overleeft in 
de natuur de soort die zich tijdens zijn strijd om het bestaan het beste 
aanpast aan de natuurlijke omgeving, en ontstaan nieuwe soorten 
via natuurlijke selectie door kleine afwijkingen, mutaties, in het nage-
slacht van een bepaalde soort. De basis voor de theorieën en bewij-
zen van Darwin en Wallace vormden hun notities over talrijke obser-
vaties tijdens hun afzonderlijke wereldreizen, en onderzoek van de 
fossielen, planten, insecten en andere dieren die zij tijdens deze rei-
zen hadden verzameld. 
Religieuze wetenschappers, geestelijken en kerkelijke instituties veroor-
deelden scherp hun publicaties over de evolutietheorie en betwisten 
deze tot op de dag van vandaag, omdat de evolutietheorie in strijd 
is met het scheppingsverhaal, waarin staat dat God de soorten heeft 
geschapen, die volgens de kerkelijke leer onveranderlijk zijn. Hoewel 
de hoeveelheid bewijzen voor de juistheid van de evolutietheorie 
sinds Darwin en Wallace enorm is gegroeid, blijft onderwijs in de evo-
lutietheorie in veel landen verboden.2 In de niet aan religie gebon-
den wetenschappelijke wereld is de juistheid van de evolutietheorie 
onomstreden, hier heeft het scheppingsverhaal het afgelegd tegen 
de evolutieleer van natuurlijke selectie en de verklaring van het ont-
staan van nieuwe soorten uit mutaties van bestaande soorten. 3 De 
meerderheid van de wereldbevolking is meer dan 200 jaar na de for-
mulering van de eerste aanzetten van de evolutietheorie nog over-
tuigd dat de evolutietheorie op onwaarheid  berust en een complot 

 
1 Bekende pioniers van de evolutiegedachte waren Jean-Baptiste Lamarck 
en Erasmus Darwin, de grootvader van Charles Darwin. 
2 Waar onderwijs van de evolutietheorie wel is toegestaan, wordt deze in het 
door de overheid gefinancierde onderwijs op religieuze grondslag gepresen-
teerd als één van de mogelijke verklaringen van het ontstaan van natuurlijke 
soorten. Elke religieuze stroming heeft zijn eigen variant van goddelijke 
schepping van de soorten. Aan het einde van de 20e eeuw probeerden in 
de westerse wereld religieuze wetenschappers en politici het creationisme 
(Intelligent Ontwerp), een moderne variant van het scheppingsverhaal, op-
nieuw te introduceren en een wetenschappelijk tintje te geven. 
3 Na Darwin en Wallace is de evolutietheorie aangevuld en uitgebreid met 
onder meer de verklaring hoe eigenschappen genetisch worden overgeërfd.  
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is tegen de Goddelijke openbaring. Als bron van waarheid beschou-
wen zij niet de resultaten van wetenschappelijk onderzoek maar de 
ideeën die zij leren van hun religieuze en politieke leiders. 
Voortbouwend op de economische theorieën van Adam Smith, Da-
vid Ricardo en William Thompson formuleerde Karl Marx in de 19e 
eeuw de meerwaardetheorie, de theorie dat arbeidskracht de bron 
is van meerwaarde, uitbuiting en winst. Deze theorie stelt dat dat de 
loonarbeider die alleen zijn arbeidskracht bezit, om in leven te blijven 
gedwongen is deze arbeidskracht als een waar aan te bieden en op 
de markt te verkopen. De kapitalist, die over geld beschikt, betaalt 
de loonarbeider in ruil voor zijn arbeidskracht een loon dat net ge-
noeg is om zijn arbeidskracht en zijn nakomelingen, toekomstige 
loonarbeiders, in leven te houden. Wat de loonarbeider meer produ-
ceert dan voor deze instandhouding nodig is, is de meerwaarde die 
de kapitalist zich toe-eigent. Als bij een twaalfurige werkdag de arbei-
der zes uur moet werken voor de instandhouding van zijn arbeids-
kracht en zijn nageslacht, is wat zijn arbeidskracht de overige zes uur 
van de dag opbrengt meerwaarde die de kapitalist in bezit neemt. 
De basis van het kapitalisme is volgens de meerwaardetheorie toe-
eigening en opeenhoping door de kapitalist van de meerwaarde die 
de arbeider produceert. In het kapitalisme neemt een kleine groep 
kapitaalbezitters de door de arbeidskracht van arbeiders geprodu-
ceerde meerwaarde in beslag, waardoor grote verschillen in rijkdom, 
macht en welzijn ontstaan tussen een kleine groep rijken en de grote 
groep werkenden. Marx baseerde de bewijsvoering van de meer-
waardetheorie op grote hoeveelheden statistieken.4 Het heden-
daagse kapitalisme werkt nog steeds via het principe van toe-eige-
ning en accumulatie van meerwaarde die door de arbeidskracht 
wordt geleverd, maar de rijken die hieraan hun rijkdom danken, er-
kennen de juistheid van de meerwaardetheorie niet en zetten alles in 
het werk om deze theorie te bestrijden. Zij negeren deze theorie, be-
strijden haar door economische wetenschappers andere theorieën 
te laten formuleren, en doen voorkomen alsof zij het kapitaal dat zij 
door toe-eigening van meerwaarde hebben vergaard zelf op eigen 
kracht hebben verdiend. 
Diegenen die de evolutietheorie als verklaring voor de ontwikkeling 
van soorten in de natuur aanvaarden en zij die de meerwaardetheo-
rie beschouwen als juiste verklaring van de werking van een van de 
basisprincipes van het kapitalisme, zijn overtuigd door de grote hoe-
veelheid praktische bewijzen en voorspellingen die op basis van 
deze theorieën gedaan zijn. Gelovigen verwerpen de evolutietheorie 

 
4 In Das Kapital beschrijft Marx zijn meerwaardetheorie en alle economische 
facetten van de kapitalistische productiewijze. 
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omdat deze in strijd is met het geloof dat zij aanhangen. Het over-
grote deel van de wetenschappers en van de bevolking beschouwt 
de meerwaardetheorie niet als waar, omdat deze niet strookt met de 
door de rijke elite verkondigde en algemeen geaccepteerde uitleg 
van de werking van het kapitalisme. 
Het verloop van de evolutietheorie en de meerwaardetheorie laat 
zien dat feiten op zichzelf waar noch onwaar zijn. De ontwikkeling van 
soorten in de natuur en de kapitalistische manier van produceren 
verlopen volgens bepaalde regels, wetmatigheden, onafhankelijk 
van onze acceptatie van deze regels als verklaring voor hun werking. 
Pas wanneer wij iets als feit, gegeven, aanvaarden wordt het waar en 
als wij het verwerpen onwaar. Feiten staan los van dat we ze als waar 
of onwaar beoordelen. Als iets gebeurd is of gebeurt, is dat een feit, 
een gegeven dat eenmaal gebeurd niet anders had kunnen gebeu-
ren. Of we de evolutietheorie aanvaarden als verklaring voor het ont-
staan van de natuurlijke soorten heeft geen invloed op de ontwikke-
ling van de natuurlijke soorten. En de verwerping van de meerwaar-
detheorie als verklaring voor de exploitatie van de arbeidskracht bin-
nen het kapitalisme, heeft geen invloed op de werking van het kapi-
talisme, alleen op onze interpretatie hiervan. Niet feiten op zich beïn-
vloeden de waarheid of onwaarheid van iets, maar onze interpretatie 
van de feiten bepaalt of we iets als waarheid accepteren, als juiste 
verklaring van de werkelijkheid, en dit beïnvloedt weer onze praktijk. 
De ontdekking met behulp van de microscoop van kleine, niet met 
het blote oog zichtbare organismen, bacteriën, het vinden van be-
wijzen dat bacteriën tal van ziekten veroorzaken, en de acceptatie 
van deze ontdekkingen als kennis voorkwam niet dat bacteriën ziek-
teverwekkers zijn, maar beïnvloedde de praktijk van het behandelen 
van ziekten en verminderde bijgeloof. De ontdekking van microbiolo-
gische ziekteverwekkers zorgde ervoor dat mensen die van de juist-
heid van deze bevinding overtuigd waren niet langer tot de goden 
baden voor genezing, maar artsen gingen raadplegen. Diegenen 
die ondanks deze kennis overtuigd blijven dat ziekten het werk zijn 
van Gods wil, zoeken voor hun genezing hun heil niet bij artsen maar 
blijven bidden tot hun goden. 5 
Een bepaalde groep binnen de protestantse geloofsgemeenschap 
Amish is ervan overtuigd dat het gebruik van technieken die na 1850 
ontstaan zijn, in strijd is met de bestemming die God met de mens 

 
5 In het jaar 2000 ontkende de toenmalige Zuid-Afrikaanse president Thabo 
Mbeki dat aids veroorzaakt wordt door het HIV-virus, en weigerde medicijnen 
tegen aids toe te laten in zijn land. Geschat wordt dat hierdoor 330.000 
mensen onnodig aan aids zijn gestorven. 



67 

 



68 

 

voor heeft. Deze groep mag geen motoraangedreven vervoersmid-
delen gebruiken, geen elektriciteit, geen moderne gereedschappen, 
geen radio, telefoon, televisie, en computer, bouwt haar huizen van 
houten constructies en - verbindingsmiddelen en kleedt zich volgens 
de gebruiken van de 19e eeuw. De overtuiging van de Amish beïn-
vloedt hun interpretatie van de werkelijkheid en hun praktische leven 
en daarmee ook de feiten, praktijken, die zij voortbrengen.  
Volgens de ideologie van het kapitalisme zijn de financiële beurzen 
de onontbeerlijke motor van de economie. De ideologie van het nut 
van de beurzen zorgt er samen met wetgeving voor dat het lot van 
de wereldbevolking afhangt van de beursspeculaties van de rijken, 
van hun gokken: storten de beurzen door manipulaties van de rijken 
ineen, dan verliezen grote groepen mensen hun werk, huis en pensi-
oen, en daarmee hun bestaanszekerheid. De rijken hebben de finan-
ciële beurzen opgericht om snel veel geld aan de mensen te kun-
nen onttrekken. Zij drijven de waarden van bedrijven met gokken om-
hoog om ze daarna ineen te laten storten en hun spel weer opnieuw 
te beginnen. Het roemen van de ‘vruchtbare’ functie van beursspe-
culaties verhinderd niet dat bij herhaling miljarden mensen hiervan 
het slachtoffer worden. De werkelijkheid staat onverschillig tegenover 
de gevolgen die beursspeculaties voor grote groepen mensen heb-
ben. Hoe de feiten gepresenteerd en geïnterpreteerd worden, beïn-
vloedt wel wat voor feiten hieruit voortkomen en wat als waarheid 
wordt aanvaard. De orthodoxe Amish wijzen vanwege hun overtui-
ging moderne technieken af en richtten hun leven in overeenstem-
ming hiermee in. Het gokken op financiële beurzen is wettelijk toege-
staan, wordt algemeen geaccepteerd en beheerst de wereldeco-
nomie en het lot van de wereldbevolking. 
Voorbeelden uit de geschiedenis laten zien dat wat als waar wordt 
beschouwd in relatie staat tot onze kennis en daarom geen vast ge-
geven is. Het besef van rond is een complex iets, dat pas geleidelijk 
in de menselijke geschiedenis ontstaat. In de Oudheid werd gedacht 
dat de aarde plat was, maar aan de hand van schaduw-en lichtme-
tingen kon worden aangetoond dat de aarde rond is. De aanname 
dat de aarde rond is, is strikt genomen niet helemaal nauwkeurig, 
omdat de bestanddelen waaruit de aarde bestaat, atomen, groten-
deels uit lege ruimte bestaan en op atomair niveau geen duidelijke 
grens bestaat tussen de aarde en haar omgeving. Ooit was voor ons 
‘de aarde is plat’ een ware bewering. Dankzij verbeterde rekenme-
thoden veranderde ‘de aarde is plat‘ voor ons in een onware bewe-
ring over de aarde, en latere fotografische opnames van de aarde 
bevestigden onze veranderde kijk op de vorm van de aarde en wat 
wij hierover als waar aanvaarden. De bevindingen ‘de aarde is plat’ 
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en ‘de aarde is rond’ zijn afhankelijk van onze kennis, onze meet- en 
berekeningsmogelijkheden. 
Waarheid bestaat niet objectief, in de betekenis van onafhankelijk 
van onze kennis. Waarheid is onze verhouding tot de werkelijkheid, is 
wat wij vanuit onze kennis weten over de werkelijkheid en accepteren 
als waar. Met de kennis waarover we beschikken verhouden wij ons 
tot de werkelijkheid en interpreteren wij de werkelijkheid. Doordat 
waarheid is gekoppeld aan onze kennis en aan ons handelen wordt 
zij gecreëerd door onze historisch, collectief en maatschappelijk ge-
groeide verhouding tot de werkelijkheid. 
 
Absolute waarheid 
 
Los van ons denken en bewustzijn bestaat een werkelijkheid. Wij ver-
houden ons tot deze werkelijkheid met onze kennis. De erkenning van 
het bestaan van een werkelijkheid buiten ons bewustzijn houdt vol-
gens sommigen de erkenning in van het bestaan van absolute, altijd 
en voor iedereen geldige, waarheden. Als voorbeelden van absolute 
waarheid worden vaak historische feiten genoemd, zoals ‘Napoleon 
Bonaparte stierf op 5 mei 1821 ‘, en elementen uit de wiskunde, bij-
voorbeeld ‘2 + 2 = 4’. Als absolute waarheden niet zouden bestaan, 
ontbreekt volgens de aanhangers die overtuigd zijn van haar be-
staan een maatstaf om te beoordelen of iets waar is of niet. Dit zou 
leiden tot oeverloos relativisme, tot willekeur, omdat zonder het be-
staan van absolute waarheid niet meer valt uit te maken wat waar is 
en wat niet. Kennis zou dan geen vaste basis hebben, op willekeur 
berusten. 
De wiskunde wordt door velen gezien als het terrein bij uitstek van 
eeuwige waarheden, en als haar bestaansbewijs. Is de wiskunde on-
derdeel van een werkelijkheid die achter de zintuiglijk waarneembare 
werkelijkheid ligt en die we kunnen kennen door haar op te sporen 
met ons denken? Zijn wiskundige axioma’s en formules eigenschap-
pen van deze bovenzintuiglijke werkelijkheid, en kunnen we deze via 
ons verstand kennen, omdat materie en denken volgens dezelfde 
wetmatigheden verlopen? Is de werkelijkheid waarin wij ons bevinden 
een simulatie, en is hij daarom wiskundig te berekenen? Of is de wis-
kunde een menselijke creatie, een product van het menselijk brein, 
een hulpmiddel, een taal, en hoe verhoudt de wiskunde zich dan tot 
de rest van de werkelijkheid? Zeggen formules, getallen en meetkun-
dige constructies alleen iets over ons denken of ook over de werkelijk-
heid buiten ons denken? Of is de wiskunde net als andere talen ont-
staan als hulpmiddel om in de werkelijkheid voorkomende wetmatig-
heden mee te benoemen en te berekenen? In dit laatste geval is de 
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wiskunde niet een abstracte werkelijkheid achter de zintuiglijk waar-
neembare werkelijkheid, maar weerspiegelt zij de concrete werkelijk-
heid in denkabstracties die uit deze werkelijkheid zijn afgeleid. De 
wiskundige von Neumann schreef: “I think it is a relatively good ap-
proximation to truth … that mathematical ideas originate in empir-
ics, although the genealogy is sometimes long and obscure. But 
once they are so conceived, the subject begins to live a peculiar life 
of its own ….”6. Volgens von Neumann ontstaan wiskundige ideeën in 
de empirische, zintuiglijk waarneembare werkelijkheid, ook al is hun 
ontstaansgeschiedenis voor ons soms verafgelegen en onduidelijk. 
Eenmaal in gebruik gaan wiskundige ideeën volgens hem een eigen 
leven leiden. Von Neumann beschouwde logica en wiskunde net als 
andere talen als historische en toevallige vormen van expressie. 
Waarschijnlijk zijn abstracte denkconstructies, zoals wiskundige, mo-
gelijk doordat de menselijke hersenen de eigenschap hebben dat zij 
algemeenheden kunnen afleiden uit de concrete werkelijkheid, en 
doordat de mens zich praktisch verhoudt tot de werkelijkheid en hier-
over praktische en theoretische kennis kan opdoen en ontwikkelen.  
De streng deductieve axiomatische methode van de meetkunde, 
ontwikkeld in de Oudheid, was en is een nuttig hulpmiddel bij het 
maken van berekeningen. Maar de dominantie van deze onder-
zoeksmethode vormde lange tijd een rem op de ontwikkeling van de 
op ervaring en proefneming gebaseerde (natuur)wetenschappen. 
Gedacht werd dat de axiomatische methode op alle wetenschap-
pelijke terreinen van toepassing was, en dat alleen door middel van 
zuiver rationeel denken wetenschap bedreven kon worden. Bewijzen 
werden beslecht door theoretische discussies, niet door praktische 
toetsing. De macht van de Kerk zorgde ervoor dat praktische toetsing 
uit de wetenschap werd geweerd, omdat deze een gevaar vormde 
voor de kerkelijke leer, die gebaseerd is op onbewezen dogma’s.  
Wiskundige ideeën en historische feiten lijken absolute waarheden te 
zijn, voor iedereen en altijd geldend, maar het zijn waarheden die al-
leen voor onze kennis en voor ons leven betekenis hebben. In andere 
universa en voor andere intelligenties hebben deze waarheden geen 
betekenis. Zij interpreteren de werkelijkheid anders en hanteren een 
andere tijdrekening dan wij, als zij al een tijdrekening hebben. Voor 
ons leefde Napoleon Bonaparte omdat wij de bewijzen van zijn be-
staan accepteren, maar verschillende farao’s en andere heersers 
vernietigden de bewijzen van het bestaan van hun voorgangers, om 
hun sporen uit de geschiedenis te wissen. Wat we van onze geschie-
denis weten en wat we als waarheid accepteren hangt af van ar-
cheologisch onderzoek, geschiedschrijving, overgeleverde bronnen 

 
6 Von Neumann, The computer and the brain, p. 82. 
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getuigenverklaringen en interpretaties. Tot nu toe wordt de geschie-
denis voornamelijk gemaakt en geschreven door een kleine elite die 
de macht en het recht in handen heeft om gebeurtenissen te cre-
eren en vast te leggen. Deze kleine groep bepaalt in belangrijke 
mate de gebeurtenissen die plaatsvinden en hoe deze worden over-
geleverd aan latere generaties. Zij bepaalt waar onderzoek naar 
wordt gedaan, wat geproduceerd wordt, welke oorlogen worden ge-
voerd en wie onze helden zijn. Wat wij als historische gebeurtenissen 
leren aanvaarden is hoofdzakelijk hun creatie. 
Dezelfde historische figuur kan voor de ene groep een held en voor 
de andere een misdadiger zijn, afhankelijk van hoe zij zich hiertoe 
verhouden. Hitler was voor veel Duitsers een held, maar voor de na-
bestaanden van de slachtoffers waarvoor hij verantwoordelijk was 
een misdadiger. De overwinnaars worden meestal de helden, de 
verliezers de antihelden. Wie als winnaar of verliezer wordt be-
schouwd, kan per tijd veranderen: verscheidene naoorlogse Israëli-
sche premiers en presidenten werden eerder door de internationale 
politiek beschouwd als terroristen; Napoleon Bonaparte was voor de 
Fransen eerst een winnaar, daarna een verliezer en nu een van hun 
grootste helden. 
Feitenwaarheden , bijvoorbeeld het historische feit dat de Romeinse 
keizer Julius Caesar op 23 september dit jaar 63 v.Chr. is geboren en 
op 19 augustus in het jaar 14 na Chr. is gestorven, en wetenschap-
pelijke waarheden, zoals de beschrijvingen van de werking van de 
zwaartekracht en van het elektromagnetisme, zijn gebaseerd op al-
lerlei aannames, op onze manier van tijdrekening, onze plaats in het 
universum, op wat wij als kennis aanvaarden. De geschiedenis laat 
zien dat door verandering in meetinstrumenten, in theoretische in-
zichten en in onze praktijk onze kennis voor wijzigingen vatbaar is. De 
telescoop stelde de mens in staat de eerste 15 jaar na zijn introduc-
tie meer kennis over het heelal te verzamelen dan in de hele ge-
schiedenis daaraan voorafgaand. Het onafgesloten proces van ken-
nisvergaring en in relatie hiermee onze interpretatie van de werkelijk-
heid zorgen ervoor dat zogeheten feitenwaarheden en wetenschap-
pelijke waarheden hun betekenis ontlenen aan de stand van onze 
kennis, en daardoor niet absoluut maar relatief waar zijn.  
 Dat wat wij als waarheid aanvaarden relatief is, betekent niet dat 
waarheden daardoor een volledig subjectief karakter hebben. Wat 
wij als waar beschouwen verwijst naar objectieve eigenschappen in 
onze werkelijkheid, voor zover deze eigenschappen toegankelijk voor 
ons zijn, voor zover wij deze eigenschappen kunnen waarnemen en 
kennen en de bevindingen als kennis aanvaarden. Zolang we an-
dere sterrenstelsels niet konden waarnemen, had hun bestaan voor 
ons geen betekenis. Deze sterrenstelsels bestonden onafhankelijk van
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of we weet van hun bestaan hadden of niet, maar voor ons existeer-
den ze niet omdat we ze niet konden voorspellen en waarnemen. 
Nieuwe telescopische technieken veranderen onze kijk op het heelal 
en maken het ons mogelijk steeds verder terug te kijken in het verle-
den van het heelal. Of ons universum het enige bestaande is of 
slechts een onder vele blijft een theoretische discussie zolang ons de 
praktische bewijsmiddelen ontbreken om het bestaan van meerdere 
heelallen aan te tonen. Nieuwe microscopische technieken openen 
voor ons de wereld op microniveau, waarvan we het bestaan voor-
heen niet konden vermoeden. We veronderstellen dat een groot 
deel van de microwereld voor ons nog onontgonnen terrein is, en in 
de toekomst zullen nieuwe instrumenten, theoretische aannames en 
inzichten tot de ontdekking van nieuwe deeltjes leiden.7 
 
Waarheid als ijkpunt  
 
Om de werkelijkheid te begrijpen en ermee om te kunnen gaan, ma-
ken wij vergelijkingen, indelingen en definities. De concepten die we 
hiervoor gebruiken zijn historisch gegroeid en geaccepteerd. Wij defi-
niëren bijvoorbeeld vanaf welke hoogte we iets als een berg be-
schouwen en wanneer als heuvel, en wat de snelheid van het licht is, 
en hebben voor onze metingen meetsystemen ontwikkeld. De eerste 
lengtematen, zoals el en duim, waren ontleend aan onze lichaams-
delen en konden lokaal sterk variëren. Aan het einde van de 18e 
eeuw werd de waarde van een bepaald gedeelte van de meridiaan 
als meter vastgesteld, vastgelegd in een platina staaf in Frankrijk en 
als standaardmeter ingevoerd. Sinds 1983 wordt de meter gelijkge-
steld aan de afstand die het licht in een vacuüm aflegt in 
1/299.792.458- ste deel van een seconde.  
Ook de manier waarop wij de tijd meten is verschillende keren gewij-
zigd en na verloop van tijd gestandaardiseerd. Tijdmeting begon met 
eenvoudige manieren van tellen en pogingen kalenders te ontwer-
pen. De zonnewijzer verloor zijn betekenis met de komst van de me-
chanische klok, maar de overeenkomst tussen zonnewijzer en me-
chanische klok bleef dat in beide systemen de tijd afgeleid wordt uit 
bewegingen van zon, maan en sterren ten opzichte van de aarde. 
De mechanische klok werd opgevolgd door de kwartsklok en rond 
1879 opperde Kelvin het idee voor een atoomklok: hij ontdekte dat 

 
7 De ontdekking in 2012 van een Higgsachtig deeltje betekende een be-
langrijke stap in het praktische bewijs van de juistheid van het Standaardmo-
del van de elementaire deeltjes, ook al bestaat voorlopig nog veel onduide-
lijkheid over de precieze eigenschappen van dit Higgsachtige deeltje. 
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sodium overal, onafhankelijk van zijn positie in het universum, op de-
zelfde wijze vibreert en hij stelde een atoomklok voor op basis van 
cesium, een cesiumatoom tikt overal 1014 per seconde. Om een 
voorbeeld te geven van de nauwkeurigheid van de atoomklok in ver-
gelijking tot de mechanische klok: de chronometer van Harisson was 
tot op 3 seconden per dag nauwkeurig, de huidige atoomklok is ten 
opzichte van de Big Bang (verondersteld begin van het heelal onge-
veer 14 miljard jaar geleden,) tot binnen de seconde nauwkeurig. 
Sinds 1967 wordt de seconde niet meer gerelateerd aan de bewe-
ging van planeten maar aan de kwantumtoestand van een cesium-
atoom. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan de astronomi-
sche tijd gerelateerd aan de beweging van de hemellichamen. Het 
kwantumeffect waarop atoomklokken werken is zeer precies en daar-
mee ontstaat een heel precieze seconde (de seconde is de duur 
van ruim 9 miljard periodes van straling van het cesiumatoom 133 in 
zijn grondtoestand). Maar door de nauwkeurigheid van de seconde 
ontstaat de paradoxale dat de zo gemeten tijd regelmatig moet 
worden bijgesteld, omdat de aarde niet regelmatig draait en er ook 
andere storingen plaatsvinden door wind en seizoensinvloeden: de 
atomaire tijd en daglengte op aarde lopen per dag 1 milliseconde 
uiteen zodat eens in de zoveel tijd een paar seconden moeten wor-
den toegevoegd.  
In 1875 werd een internationaal bureau opgericht voor het standaar-
diseren van maten en werden de internationale kilo en meter inge-
voerd. Een internationale seconde blijft tot 1950 ontbreken. Tot op de 
dag van vandaag bestaat geen wereldklok die dé tijd aangeeft, 
maar wel twee tijdschalen, International Atomic Time (TAI) en Coordi-
nated Universal Time (UTC), eerstgenoemde is gebaseerd op het tik-
ken van cesiumatomen, tweede op Greenwichtijd die weer geba-
seerd is op de aardrotatie. Sinds de jaren 80 van de 20ste eeuw vindt 
tijdoverbrenging plaats via twee satellietsystemen, GPS en Glonass 
waardoor precieze positiebepaling mogelijk wordt.8 
De door ons ontwikkelde meetsystemen hebben alleen betekenis in 
ons kennissysteem. Maar met behulp hiervan kunnen wij de meest 
uiteenlopende verschijnselen nauwkeurig meten en vergelijken, van 
talloze hemellichamen in het heelal tot subatomaire deeltjes in de 
microwereld. Onze beweringen en bevindingen die wij baseren op 
metingen en andere onderzoekingen, zijn oordelen over hoe in onze 
praktijk iets in elkaar zit, oordelen over de juistheid van iets, en zijn 
daarmee voor ons waarheidsoordelen. Waarheid is voor ons een ca-
tegorie om het verschil aan te geven tussen aannames en tussen 

 
8 Verschillende filosofische, natuurwetenschappelijke en technische aspec-
ten van tijd en tijdmeting zijn te vinden in: Het einde van de tijd? 
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een juiste en een onjuiste theorie. Met de categorieën waarheid en 
onwaarheid geven we bijvoorbeeld het verschil aan tussen de on-
juiste theorie dat de zon om de aarde draait en de juiste theorie dat 
de aarde om de zon draait, of tussen de onjuiste theorie dat onze 
hersenen een nutteloos orgaan zijn en de juiste theorie dat onze her-
senen het meest complexe orgaan vormen van waaruit alle licha-
melijke functies worden bestuurd. Waarheid gebruiken we als crite-
rium voor de juistheid van iets. Er bestaat geen algemeen criterium 
waarmee uitgemaakt kan worden of iets waar is, maar veel bewerin-
gen over de werkelijkheid zijn te meten en praktisch te toetsen. Hoog-
tes van bergen zijn te meten, stoffen zijn chemisch te analyseren op 
hun bestanddelen en via satellieten zijn posities en afstanden nauw-
keurig te bepalen. In de micro- wereld, op kwantumniveau, wordt 
gerekend in waarschijnlijkheden en met groepen deeltjes. Meting en 
praktische toetsing brengt ons verder, levert ons over de werkelijkheid 
inzichten op die wij voor waar aannemen, als waarheid accepteren 
en kunnen toepassen.  
Waarheid is vooral van belang in beslissende situaties, bijvoorbeeld 
wanneer uitgemaakt moet worden of iemand schuldig is aan het 
plegen van een misdrijf. Of een verdachte de waarheid spreekt is 
vaak moeilijk uit te maken en te achterhalen. Bekentenissen kunnen 
onder druk zijn afgedwongen, leugendetectors zijn onbetrouwbaar, 
ongelukkige samenlopen van omstandigheden kunnen er alle schijn 
van hebben dat iemand de dader is terwijl hij onschuldig is, en on-
schuldigen kunnen zelfs zover gebracht worden dat zij zelf in hun 
schuld gaan geloven. Bij medische diagnoses kan een juiste of ver-
keerde diagnose het verschil uitmaken tussen leven en dood. Een 
onjuiste diagnose kan leiden tot een verkeerde behandeling met de 
dood tot gevolg. Van de andere kant kunnen nepmedicijnen, pla-
cebo’s, zorgen voor genezing als patiënten ervan overtuigd zijn dat 
dit werkzame medicijnen zijn.  
Op verschillende manieren kan de waarheid worden gemanipuleerd. 
Voor commerciële doeleinden worden onderzoeksresultaten gunsti-
ger voorgedaan dan zij in werkelijkheid zijn, met vervalste bewijzen 
worden verzekeringsgelden geïnd en belasting ontdoken en belang-
hebbenden beïnvloeden politici, juryleden of andere invloedrijke per-
sonen voor het verkrijgen van voordelen. De menselijke geest is vin-
dingrijk in het achterhalen van mogelijkheden om regels en wetten te 
omzeilen en te misbruiken voor eigen voordeel. 
Aannames die juist en functioneel zijn in een bepaalde context, kun-
nen in een andere omgeving nutteloos zijn. Een methode om piano 
te leren spelen heeft in de woestijn geen betekenis, en kennis over 
het gebruik van elektronische apparatuur is niet toe te passen in een 
omgeving waar het zenden en ontvangen van elektronische signalen 
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onmogelijk is. Van de andere kant kunnen aannames die in een be-
paalde context onjuist zijn, toch effectief zijn. De waarschuwing ‘er 
staat een leeuw achter de deur’ is waarschijnlijk onjuist in de context 
van stedelijke bebouwing, maar kan het gunstige effect hebben dat 
de deur uit veiligheidsoverwegingen afgesloten wordt. Of wij iets als 
waarheid begrijpen hangt vaak af van de context waarbinnen iets 
functioneert en is afhankelijk van wat wij leren belangrijk te vinden. 
Beïnvloeding door commerciële reclames brengt mensen er bijvoor-
beeld toe het bezit van een smartphone of auto belangrijker te vin-
den voor hun existentie dan het hebben van schoon drinkwater en 
een goed werkend afvoersysteem.  
Waarheid hanteren we als referentiepunt, streven, norm. Afhankelijk 
van de gestelde norm wordt iets de ene keer als waar aangenomen 
en de andere keer niet. De ene keer wordt als waar aangenomen 
dat je van een boom een appel mag plukken, de andere keer, als 
om de boom een hek is geplaatst, wordt voor waar aangenomen 
dat het plukken van de appel stelen is. De ene keer wordt voor waar 
aangenomen dat je niet mag doden, in de oorlog verandert deze 
waarheid in ‘je moet doden’. 
  
Veranderlijkheid van de waarheid 
 
In de Oudheid werden atomen vergeleken met de laatste, niet meer 
deelbare scherven die overblijven na het breken van een aarden 
pot. Democritus veronderstelde dat al het stoffelijke, materie, uit ato-
men bestaan. Atomen stelde hij voor als de kleinste, ondeelbare, on-
vergankelijke deeltjes, die van elkaar verschillen in grootte en vorm. 
Atomen van de ziel hadden volgens hem in tegenstelling tot de ato-
men waaruit de onbezielde natuur was opgebouwd een perfect 
ronde vorm. Concrete dingen ontstonden volgens hem door onder-
linge botsing van atomen. Een andere theorie uit die tijd was dat le-
vende materie spontaan uit modder voortkomt. Deze onder anderen 
door Aristoteles aangehangen theorie had tot in de 19e eeuw voor-
standers. Aan het begin van de 20e eeuw concludeerde de natuur-
kundige Ernest Rutherford op basis van experimenten dat het atoom 
niet het kleinste ondeelbare deeltje is, maar bestaat uit een kern van 
protonen, met daaromheen een wolk van elektronen.  
Theoretische berekeningen en experimenten in deeltjesversnellers 
hebben ertoe geleid dat sinds de tweede helft van de 20e eeuw alle 
grootheden van de microwereld beschreven worden als kwantum-
velden (deeltjes- en krachtvelden). Het geheel van deze velden en 
hun wisselwerkingen wordt het standaardmodel van de elementaire 
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deeltjes genoemd.9 Hoe volledig dit model is, blijft voorlopig ondui-
delijk. Het beeld dat wij nu van microwereld hebben, is grotendeels 
het resultaat van indirecte sporen die protonen achterlaten nadat zij 
tot bijna de lichtsnelheid versneld zijn in ondergrondse deeltjesver-
snellers. De microwereld zit waarschijnlijk veel ingewikkelder in elkaar 
dan het standaardmodel dat wij nu aannemen.  
Wij beschouwen het atoom niet meer als het kleinste ondeelbare 
deeltje. Experiment hebben aangetoond dat het atoom uit kleinere 
deeltjes bestaat, uit protonen, elektronen en neutronen, die weer op-
gebouwd zijn uit verschillende soorten quarks, muon- en taudeeltjes. 
Aangetoond is dat atomen grotendeels uit lege ruimte bestaan, en 
door sommige wetenschappers worden atomen opgevat als infor-
matie of samengesteld zijn uit snaren. Onduidelijk is in hoeverre ato-
men nog verder deelbaar zijn, of misschien oneindig deelbaar. Wel-
licht is alle informatie uit de macrowereld terug te vinden in de micro-
wereld, omdat beide uit dezelfde bestanddelen bestaan en op mi-
croniveau met elkaar verbonden zijn. Misschien kunnen we met 
nieuwe toekomstige technieken onze hersenen koppelen aan de 
subatomaire deeltjes en zo door de micro – en macroruimte reizen 
zonder ons te hoeven verplaatsen. 
Nieuwe inzichten uit de relativiteitstheorie en de kwantummechanica 
hebben het oude deterministische en mechanistische wereldbeeld, 
waarin alles verklaarbaar werd geacht uit definieerbare en bepaal-
bare reeksen van oorzaken en gevolgen, aan het wankelen ge-
bracht. Tijd en ruimte blijken niet langer absolute grootheden te zijn, 
we kunnen niet meer spreken van dé tijd omdat tijd afhankelijk is van 
de bewegingssnelheid van de waarnemer ten opzichte van een an-
der systeem. In de microwereld van de kwantummechanica kan een 
microdeeltje en zijn plaats niet tegelijkertijd bepaald worden en lijken 
gevolgen vooraf te kunnen gaan aan oorzaken. De vraag rijst of we 
de idee van causaliteit moeten verlaten. Verscheidene wetenschap-
pers leiden uit de bevindingen van de kwantummechanica af dat de 
werkelijkheid een waarschijnlijk en toevallig karakter heeft en gebeurte-
nissen niet gekenmerkt worden door zekerheid en causaliteit. Volgens 
anderen zal deze gevolgtrekking uiteindelijk onjuist blijken en komt deze 
voort uit onze voorlopig gebrekkige kennis van de werkelijkheid. Deter-
minisme en causaliteit zijn en blijven volgens hen de principes van de 
natuur. Volgens een derde groep bestaat op kwantumniveau onzeker-
heid maar blijven op meso- en macroniveau de principes determi-
nisme en causaliteit gelden. Een vierde groep, onder wie onderzoekers 
die zich bezig houden met de thermodynamica, is van mening dat 
alle processen op micro - en mesoniveau een chaotisch en toevallig 

 
9 http://www.quantumuniverse.nl/quantumfysica-14-het-standaardmodel 
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karakter hebben. Voorlopig blijft het speculeren of het causaliteitsbegrip 
onbruikbaar wordt op microniveau en wellicht ook op mesoniveau. 
Wellicht is sprake van een netwerk van causale verbindingen (de ene 
set verbindingen veroorzaakt andere verbindingen) maar geen gede-
termineerdheid in de zin van voorspelbaarheid, omdat steeds nieuwe 
verhoudingen ontstaan? Van toeval zou dan gesproken kunnen worden 
in de betekenis van niet-voorspelbaar, niet in de betekenis van niet-
causaal bepaald. Of zijn onze huidige begrippen ontoereikend om de 
processen in de natuur te benoemen en te verklaren, en worden deze 
noch door toeval noch door causaliteit gekenmerkt? 10 
Onze theorieën over de wereld zijn onvolledig, onaf, zij worden steeds 
uitgebreid en aangevuld met nieuwe theorieën. Nieuwe berekenings-
methoden, nieuwe theorieën, nieuwe meet-en waarnemingsinstru-
menten en nieuwe toepassingen brengen ons steeds verder in de 
wereld van het grote en van het kleine, en tonen ons hierbinnen 
nieuwe aspecten. Op grond hiervan worden sommige theorieën 
aangevuld en andere theorieën verworpen en vervangen door 
nieuwe inzichten. De geschiedenis van onze wetenschappelijke theo-
rieën toont ons hoe onze verhouding tot de werkelijkheid en hiermee 
corresponderend onze invulling van de waarheid verandert. Voor ons 
zijn de opgetekende theorieën van Democritus en Aristoteles nu inte-
ressante sporen van denkwijzen 
 uit het verleden, maar in hun tijd werden deze aannames over de 
werkelijkheid als wetenschappelijke beschouwd. Tegenwoordig is 
onze wetenschappelijke kijk op de subatomaire wereld vastgelegd in 
het standaardmodel. Ook dit model vertoont hiaten en zal in de toe-
komst aangepast moeten worden. In elke tijd dienen (wetenschap-
pelijke ) aannames over wat als waar beschouwd wordt als een soort 
ijkpunten waarop we voortbouwen. Zonder deze bouwstenen zouden 
we niet verder komen met onze kennis over en omgang met de wer-
kelijkheid. Van de andere kant weten we dat onze kennis en wat we 
als waar beschouwen steeds voorlopig is, omdat nieuwe technieken 
en methoden, vorderingen in de wetenschap en verandering in 
maatschappelijke organisatie nieuwe inzichten voortbrengen. Dit 
maakt kennis en waarheid tot veranderlijke en open processen. Wij 
begrijpen de werkelijkheid en handelen hierin vanuit onze kennis en 
behoeften, en creëren van hieruit nieuwe kennis en nieuwe waarhe-
den. Kennis en waarheid zijn menselijke creaties van de werkelijkheid 
waarin wij ons bevinden. 
  

 
10 Meer over causaliteit en toeval in relatie tot de kwantummechanica en re-
lativiteitstheorie, en filosofische implicaties hiervan is te lezen in Natuurweten-
schappelijke bevindingen en hun filosofische betekenis.  
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Geloven en weten 
 
Waarheid heeft betrekking op onze opvattingen, overtuigingen, ge-
loof en beweringen over de werkelijkheid, over de feiten. Veel feiten 
(gegevenheden, gebeurtenissen) zijn niet eenduidig vast te stellen en 
blijken later verzinsels, speculaties of misleidingen te zijn. Na de ont-
dekking van de natuurverschijnselen elektriciteit en magnetisme ge-
noten seances georganiseerd door magnetiseurs grote populariteit, 
en magnetiseurs beweerden via handoplegging en toedienen van 
stroomstoten ziekten te kunnen genezen. Nog steeds geloven men-
sen in de geneeskrachtige werking van magnetisme, homeopathie, 
acupunctuur en andere alternatieve geneeswijzen, hoewel hier we-
tenschappelijk geen bewijzen voor zijn.  
Tal van zaken krijgen we als feiten en waarheden gepresenteerd, ter-
wijl het misleidingen zijn, bijvoorbeeld dat rijken genetisch slimmer zijn 
dan armen, dat werkgelegenheid verdwijnt als over winsten van grote 
bedrijven belasting moet worden betaald, dat de mens van nature 
egoïstisch is, dat homofilie een ziekte is, dat vrouwen dommer zijn 
dan mannen, dat het blanke ras superieur is en dat je door zondig te 
leven in de hel komt. Dergelijke beweringen zijn wetenschappelijk on-
juist en in strijd met verworven gelijke rechten, maar worden door ver-
schillende groepen gehanteerd omdat zij daaraan macht en eco-
nomisch voordeel kunnen ontlenen. 
De wetenschap lijkt een terrein te zijn waarbinnen de waarheid of on-
waarheid van onze opvattingen over de werkelijkheid duidelijk te be-
wijzen is, omdat in wetenschap aannames over de werkelijkheid sys-
tematisch worden geformuleerd en getoetst. Om te kunnen nagaan 
of een wetenschappelijke theorie juiste aannames en voorspellingen 
over de werkelijkheid doet, worden deze zo geformuleerd dat zij 
toetsbaar en herhaalbaar zijn, en toetsing is een belangrijk onderdeel 
van het wetenschappelijk proces. Maar toetsing is niet altijd praktisch 
te realiseren. Zoals we eerder zagen kon de aanname van Coperni-
cus dat niet de aarde maar de zon het middelpunt is, pas met de 
komst van de telescoop praktisch bewezen worden. De snarentheo-
rie, de idee dat subatomaire deeltjes uiteindelijk te herleiden zijn tot 
snaren, is voorlopig alleen wiskundig te bewijzen en niet praktisch, 
omdat de snelheid van onze deeltjesversnellers hiervoor veel te laag 
is.  
In de astronomie bestaan tal van aannames die wij met de huidige 
middelen niet kunnen toetsen, bijvoorbeeld de hypothese dat paral-
lelle werelden bestaan. Deze aanname kent de varianten dat ver-
schillende heelallen met verschillende wetmatigheden bestaan, én 
een eindeloos aantal heelallen waarin wij eindeloos voorkomen. Een 
andere hypothese is dat het heelal ontstaat vanuit één beginpunt, 
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schepping of singulariteit, waarbinnen verschillende mogelijkheden 
denkbaar zijn: een heelal dat vanuit een begin eeuwig doorgaat; 
een vanuit de singulariteit zich uitdijend heelal dat terugkeert naar de 
singulariteit met omkering van de tijd als gevolg; een eeuwige herha-
ling van uitdijing en inkrimping, en een heelal dat de hittedood sterft. 
Sommige wetenschappers gaan uit van een eeuwig bestaand ein-
deloos heelal zonder begin en einde. Ook deze opvatting kent ver-
schillende varianten: de aanname dat beweging, tijd en verandering 
niet bestaan en alles vast ligt, de idee van het bestaan van partiële 
bewegingen bijvoorbeeld verwijdering in een gedeelte van het 
heelal, en de veronderstelling dat vanuit elk punt een oneindig aan-
tal vertakkingen ontstaat naar alle richtingen. Ook is de idee geop-
perd dat het universum het gevolg is van de beweging van één elek-
tron.11 
Geloven en weten zijn niet strikt van elkaar te scheiden, iets weten is 
net als iets geloven voor een groot deel gebaseerd op overtuigin-
gen, aannames. Het geloof in een bepaald verschijnsel of wereld-
beeld is voor de aanhangers hiervan een feit waarnaar zij zich zoveel 
mogelijk proberen te gedragen en in overeenstemming waarmee zij 
hun leven proberen in te richten. Wetenschappers maken gebruik 
van de wetenschappelijke bevindingen van hun voorgangers en zij 
vertrouwen op de juistheid hiervan. Niet-wetenschappers nemen aan 
dat wat wetenschappers beweren juist is en vertrouwen op hun uit-
spraken. Het meeste dat wij menen te weten hebben wij van horen 
zeggen en ontlenen wij aan bronnen van anderen, omdat het on-
mogelijk is alles zelf te toetsen. Aannames voortdurend in twijfel trek-
ken, zou praktisch handelen en het verder ontwikkelen van kennis ver-
hinderen. We gaan ervan uit dat aannames over de werkelijkheid die 
praktisch getoetst zijn en praktische resultaten opleveren ons juiste in-
formatie geven over de werkelijkheid. 
Een belangrijk onderscheid tussen geloof in de betekenis van het 
aanhangen van een religie en wetenschappelijk weten is dat de 
waarheid binnen religie afhangt van de autoriteiten die hun religieuze 
dogma’s als waarheden verkondigen, en waarheid binnen weten-
schap ontstaat via controleerbare toetsing van nauwkeurig geformu-
leerde aannames over de werkelijkheid. Voor de in religies gehan-
teerde waarheden zijn in tegenstelling tot wetenschappelijke waarhe-
den geen wetenschappelijk toetsbare bewijzen te leveren. 
 
Uitspraken over de realiteit en over wat we als waar beschouwen 
functioneren binnen een verzameling van aannames, ons systeem 

 
11 Meer over deze opvattingen is te vinden in Het einde van de tijd. 
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van kennisverwerving en binnen tradities en gewoontes. Meetinstru-
menten, berekeningsmethoden, werktuigen, in boeken en digitale 
vorm opgeslagen informatie, bouwwerken, kunstwerken en archeolo-
gische vondsten zijn bronnen waarin kennis ligt opgeslagen, en deze 
bronnen worden van de ene op de andere generatie overgeleverd. 
Deze bronnen bestaan als onderdeel van de werkelijkheid los van 
ons individuele bewustzijn. Onafhankelijk van mijn leven en mijn be-
wustzijn existeren de werkelijkheid en de bronnen waarin kennis over 
de werkelijkheid ligt opgeslagen. Maar deze werkelijkheid en de bron-
nen die ons worden overgeleverd en ter beschikking staan kunnen 
we niet anders dan via ons denken interpreteren, dat wil zeggen van-
uit de kennis en ervaringen die we opdoen. Het waarnemen van de 
werkelijkheid via ons denken en via onze kennis is te vergelijken met 
het kijken naar de trucks van een goochelaar: we kijken vanuit onze 
ervaring naar wat de goochelaar doet, en zien niet wat werkelijk ge-
beurt. Een groot deel van de werkelijkheid, hoe de goochelaar zijn 
trucks uitvoert, blijft voor ons verborgen. 
Wij nemen de werkelijkheid waar, interpreteren de werkelijkheid, van-
uit de kennis die we via ons denken en praktisch handelen opdoen. 
Wat wij ervaren als kennis en herinneringen hoeft niet overeen te 
stemmen met de werkelijkheid en met hoe iets is verlopen. Er be-
staan tal van voorbeelden van ervaringen en gebeurtenissen die 
mensen denken zelf te hebben meegemaakt terwijl hen dit is aange-
praat, en naarmate de tijd tussen een gebeurtenis en onze herinne-
ring hiervan toeneemt, worden onze herinneringen onbetrouwbaar-
der, en later blijken bepaalde veronderstellingen over de werkelijk-
heid die voor juist waren aangenomen niet te kloppen.  
We kunnen met ons denken tot verkeerde conclusies komen, maar 
deze onzekerheid kan gecompenseerd worden door het historische 
en collectieve karakter van ons systeem van kennisverwerving. Dit 
zorgt ervoor dat continuïteit ontstaat, dat we feiten, gebeurtenissen 
en theorieën praktisch testen, dat we handelingen herhalen, dat een 
groot deel van de ervaringen van voorgaande generaties wordt vast-
gelegd en dat dit ons resultaten oplevert. We kunnen dankzij de col-
lectiviteit van onze kennis subatomaire deeltjes beïnvloeden, chemi-
sche reacties uitvoeren en nieuwe materialen maken, we kunnen 
steeds meer ziekten genezen, ons lichaam genetisch beïnvloeden 
en over niet al te lange tijd kunstmatig organen kweken, we kunnen 
steeds verder in het heelal terugkijken en door de ruimte reizen en we 
ontwikkelen tal van apparaten die ons dagelijks leven vergemakkelij-
ken. We kunnen geen standpunt innemen buiten ons systeem van 
kennisverwerving en we kunnen het geheel van buitenaf niet over-
zien, maar binnen dit proces zijn we in staat steeds meer te weten te 
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komen over de werkelijkheid. Het ontstaan van steeds nieuwe tech-
nieken en wetenschappelijke methoden, vorderingen in de weten-
schappen en veranderingen in de organisatie van de maatschappij 
brengen nieuwe inzichten, nieuwe kennis voort en maakt van kennis 
en waarheid onafgesloten processen. 
Het heliocentrische wereldbeeld werd ondanks verschillende bewij-
zen van haar juistheid pas veel later geaccepteerd als vervanging 
van het geocentrisch wereldbeeld, en de evolutietheorie wordt 200 
jaar na haar formulering en ondanks de opeenstapeling van bewij-
zen nog steeds door grote groepen niet erkend als bewezen theorie 
over het ontstaan en functioneren van soorten in de natuur. Doordat 
kennisverwerving en waarheid binnen een maatschappelijk systeem 
functioneren, is het proces van inpassing van relatief nieuwe inzichten 
in heersende aannames, en afstand doen van niet meer bruikbare 
inzichten vaak een moeizaam en langdurig proces. Dit proces gaat 
gepaard met strijd, waaruit de waarheid ontstaat, wordt gecreëerd.  
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4 Strijd om de waarheid  
 
Wetenschap en techniek  
 
De wetenschappelijke onderzoeker wordt vaak beschreven als ie-
mand die vanuit zijn wetenschappelijke interesse en vaardigheden in 
vrijheid, niet gehinderd door uiteenlopende belangen theorieën over 
de werkelijkheid opstelt en toetst. In deze visie worden bewezen theo-
rieën beschouwd als waarheden, als juiste, ware uitspraken over de 
werkelijkheid, en de getoetste bevindingen worden gezien als objec-
tieve eigenschappen van de onderzochte werkelijkheid. Volgens dit 
soort beschrijvingen ontdekt de wetenschapper hoe de werkelijkheid 
in elkaar zit en is hij als wetenschapper neutraal, objectief en waarde-
vrij. Wat met de wetenschappelijke resultaten gebeurt, bepaalt de 
politiek, die via een democratisch proces de doelen stelt. 
De geschiedenis en de praktijk tonen dat wetenschapsbeoefening in 
werkelijkheid veel minder schematisch, soepel en ideaal plaatsvindt 
als hierboven beschreven. Wetenschappers zijn vanwege hun theo-
rieën in het verleden vaak bestraft met zware lijfstraffen en hun boe-
ken verbrand en verboden. Nog steeds moeten op verschillende 
plaatsen in de wereld wetenschappers vrezen voor hun leven en leg-
gen zij zichzelf vanwege lijfsbehoud censuur op. De filosoof, kosmo-
loog, vrijdenker en priester Giordano Bruno was aanhanger van het 
heliocentrische wereldbeeld van Copernicus. Hij dacht dat de zon 
een van vele sterren was en dat in het heelal meer bewoonde pla-
neten zijn dan de aarde. Hij vatte de natuur op als oneindig, stelde 
God gelijk aan de natuur en veronderstelde dat naast de oneindige 
natuur niet nog een ander oneindig principe, God als schepper, no-
dig was.1 Deze ideeën waren in strijd met de waarheden die de ka-
tholieke kerk verkondigde. De grote politieke macht van deze instel-
ling en haar rechtbank, de Inquisitie2, zorgde in 1600 voor veroorde-
ling van Giordano Bruno tot de brandstapel. De katholieke kerk heeft 
hem tot op de dag van vandaag niet gerehabiliteerd. 
Galilei ontdekte met zijn zelfgebouwde telescoop dat de maan en 
andere hemellichamen vol kraters zitten en een veel minder vol-
maaktere vorm hebben dan tot dan toe als waarheid was aangeno-
men. Ook weerlegden zijn waarnemingen de sinds Aristoteles gehan-
teerde theorie dat de zon en de planeten rondom de aarde 

 
1 Giordano Bruno beschreef zijn wereldbeeld in de kosmologisch traktaten 

Della Causa, Principio et Uno en De l'Infinito, Universo e Mondi.  
2 De Inquisitie, een rechtbank van de Katholieke Kerk, heeft naar schatting 
miljoenen mensen als ketters veroordeeld en vermoord. Officieel is de Inqui-
sitie nooit afgeschaft. 
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draaien, en bevestigden het heliocentrische wereldbeeld van Coper-
nicus. Dit leidde tot verzet van andere wetenschappers en de leiding 
van de Katholieke Kerk. Deze instantie plaatste in 1616 het werk van 
Copernicus op de Index, de lijst van verboden boeken. Galileï werd 
veroordeeld tot levenslang huisarrest en hem werd verboden zijn as-
tronomische onderzoek openbaar te maken. Bijna 150 jaar later, in 
1758, werd het onderzoek van Copernicus door de kerk van de 
zwarte lijst gehaald, en in 1992 gaf de katholieke kerk officieel toe 
dat haar veroordeling van Galilei een misvatting was geweest.  
Lazzaro Spallanzani, Antoni Leeuwenhoek, Louis Pasteur en Robert 
Koch3 ontdekten stap voor stap, dankzij experimenten, de micro-
scoop, samenwerking met andere wetenschappers, systematisch 
onderzoek en volharding dat één ziektekiem de oorzaak kan zijn van 
een ziekte. Dankzij hun werk konden ziektekiemen die grote epide-
mieën veroorzaakten worden opgespoord en genezen. Deze onder-
zoekers waren tegelijkertijd chemicus, bioloog, arts en ontwikkelaars 
van medicijnen en zij moesten gelden bij elkaar zien te verzamelen 
voor hun laboratoria, medewerkers en proefdieren. Tegenstand on-
dervonden zij van argwanende en onwillige collega’s, die niet bereid 
waren hun eigen aannames te herzien. Zij beschouwden de nieuwe 
inzichten als een bedreiging voor hun eigen positie en aanzien, en 
betwistten daarom de waarheid van de nieuwe bevindingen. 
Deze ‘bacteriënjagers’ van het eerste uur werden gedreven door 
nieuwsgierigheid en de wens om de mensheid te bevrijden van ziek-
ten veroorzakende microben die miljoenen mensenlevens kostten. 
De oprichting, door rijke aandeelhouders, van grote farmaceutische 
industrieën, ziekenhuizen en verzekeringsmaatschappijen maakte 
van ziektebestrijding en geneesmiddelenontwikkeling een commerci-
ele zaak, gericht op zo groot mogelijke winst voor de aandeelhou-
der. De nieuwe waarheid van deze aandeelhouders werd ‘maximale 
winst behalen’. Onderzoek werd vanwege winstmotieven niet meer 
gericht op effectieve uitbanning van ziekten en de ontwikkeling van 
zo onschadelijk mogelijke medicijnen die genezen, maar op dure 
medicijnen voor zeldzame aandoeningen en behandelmethoden 

 
3 Van Leeuwenhoek ontwikkelde de microscoop en ontdekte voor het eerst 
het bestaan van micro-organismen. De Italiaanse bioloog Spallanzani ver-
moedde op basis van experimenten met open en gesloten werkflessen dat 
dat micro-organismen niet spontaan in flessen ontstaan maar hier via de 
lucht in terechtkomen. De scheikundige en bioloog Pasteur stelde de theorie 
op dat micro-organismen verwekkers van ziekten kunnen zijn. De medicus 
Koch ontdekte de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor miltvuur, tubercu-
lose en cholera. Ignác Semmelweis ontdekte het verband tussen gebrek aan 
hygiëne en infecties. Hij erkende niet dat infecties door bacteriën worden 
veroorzaakt. 
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die van dodelijk zieken chronische patiënten maken. De patiënten 
worden langer in leven gehouden maar niet genezen, omdat zo het 
meeste aan ze te verdienen is. 
De moeizaam achterhaalde ontdekking dat de mens immuun kan 
worden gemaakt tegen ziekteverwekkende microben door besmet-
ting met een lichte vorm ervan, en de ontdekking van antibiotica, 
wapende de mens tegen deze ziekteverwekkers. Maar de effectiviteit 
van dit middel wordt nu tenietgedaan door de grote landbouwindu-
striëlen, die dieren preventief antibiotica toedienen om epidemieën 
onder massaal in stallen opeengepakte dieren te voorkomen. Hier-
door raken steeds meer soorten bacteriën immuun tegen antibiotica 
en vallen zij opnieuw grote aantallen mensen aan, met vaak dode-
lijke afloop. Nieuwe soorten antibiotica worden door de farmaceuti-
sche industrie nauwelijks ontwikkeld omdat dit onderzoek weinig fi-
nancieel voordeel oplevert. Zo creëren de aandeelhouders van 
deze industrie de praktijk en de waarheid dat steeds meer bacteriën 
immuun zijn voor antibiotica en de bestaande antibiotica tegen veel 
ziekten niet meer helpen. 
Via lobbyisten en deelname aan adviesraden en besturen van instel-
lingen van de Verenigde Naties, de Europese Unie en andere han-
delsblokken beïnvloedt de farmaceutische industrie wetgeving en 
beleidsbeslissingen. In de winter van 2009-2010 riep de Wereldge-
zondheidsorganisatie van de Verenigde Naties de Mexicaanse griep-
pandemie uit. Voordat zij hiertoe overging had zij onder druk van de 
farmaceutische industrie de pandemienorm verlaagd. Wereldwijd or-
ganiseerden overheden van verschillende landen gratis vaccinatie-
programma’s, waaraan de farmaceutische industrie miljarden euro’s 
verdiende. Meer mensen zijn aan de gevolgen van vaccinatie tegen 
het Mexicaanse griepvirus overleden of hebben hieraan blijvende 
schade overgehouden dan dat er ziek zijn geworden door dit virus.4  
Uit de principes van de speciale relativiteitstheorie leidde Einstein de 
formule E=mc2 af, die inhoudt dat de hoeveelheid energie van een 
lichaam zijn massa vermenigvuldigd met de lichtsnelheid in het kwa-
draat is. Dit inzicht opende de mogelijkheid van onbeperkte schone 
energiewinning uit subatomaire deeltjes, maar in plaats hiervan cre-
eerden wetenschappers een andere werkelijkheid en waarheid. On-
der druk van rijke investeerders en de politiek gebruikten wetenschap-
pers het werk van Einstein voor de ontwikkeling van de atoombom en 

 
4 Meer over dit schandaal is te vinden in Het grootste medische schandaal 
sinds WOII, Daan de Wit, Follow the Money, 22 december 2010. In dezelfde 
tijd dat de Mexicaanse griep als pandemie was uitgeroepen, heerste in Ne-
derland de Q-koortsepidemie. Hoewel deze epidemie veel meer slachtoffers 
vergde dan de Mexicaanse griep, nam de overheid hiertegen geen maat-
regelen en erkent zij deze uitbraak niet als epidemie. 
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voor gevaarlijke energieopwekking in kerncentrales. De wetenschap-
pers Enrico Fermi en Léo Szilárd werkten in het geheim binnen het mi-
litaire project Manhattan aan de realisering van de atoombom. Met 
hun werk aan de atoombom brachten deze gewetenloze weten-
schappers het leven van de hele wereldbevolking blijvend in gevaar. 
Voor hun kernreactie-onderzoek werden zij beloond met de Nobel-
prijs.5 Op basis van dit onderzoek ontwikkelde Edward Taylor de nog 
veel gevaarlijkere waterstofbom die de hele planeet kan vernietigen. 
Ook hij werd hiervoor onderscheiden met de Nobelprijs. De Ameri-
kaanse president besloot onder druk van bepaalde kapitaalsgroepen 
in augustus 1945 twee atoombommen af te werpen op Hiroshima en 
Nagasaki, met als gevolg honderdduizenden doden en vele stralings-
slachtoffers tot op de dag van vandaag. Wetenschappers zijn mede-
plichtig geworden aan de mogelijkheid om de mensheid en de 
aarde te vernietigen, en ze hebben met de atoombom de rijke kapi-
taalsgroepen een middel in handen gegeven om de hele wereld te 
beheersen. Sindsdien bedreigt het gevaar van atoomoorlogen elke 
dag het leven van de wereldbevolking.  
Wetenschapsbeoefening vindt niet geïsoleerd plaats maar functio-
neert binnen een maatschappij die geleid wordt door rijken en door 
belangenverschillen tussen het bedrijfsleven, de politiek, weten-
schappers en verschillende groepen burgers. Het door Machiavelli 
naar voren gebrachte inzicht dat wie de macht heeft ook het recht in 
handen heeft, heeft haar betekenis niet verloren en manifesteert zich 
duidelijker naarmate de rijkdom van een kleine elite in snelheid en 
omvang groeit. De rijke elite is nog nooit zo rijk geweest als tegen-
woordig, de rijkste 1% bezit 99% van de wereldrijkdom. Met een we-
reldbevolking en arbeidspotentieel van bijna 8 miljard mensen heeft 
haar rijkdom een gigantische omvang gekregen.  
De rijken zorgen er met hun invloed voor dat een groot deel van de 
onderzoeksgelden voor de ontwikkeling van massavernietigingswa-
pens wordt gereserveerd, omdat zij met oorlogen snel hun kapitaal 
kunnen vermeerderen. Deze uitgaven gaan ten koste van onderzoek 
naar de oorzaak van tal van ziekten, de ontwikkeling van nieuwe me-
dicijnen, onderwijsmethoden, gezonde voedselproductie, nieuwe 
methoden van energieopwekking en andere maatschappelijk nut-
tige en noodzakelijke vernieuwingen. Zo bepaalt een kleine groep rij-
ken met haar macht en geld welke nieuwe feiten en waarheden ge-
creëerd worden en welke mogelijkheden onbenut blijven. 

 
5 Een van de als grootste beschouwde wetenschappers en Nobelprijswin-
naar, Einstein, ijverde in een brief aan president Roosevelt voor het maken 
van de atoombom. Later betuigde hij spijt over deze brief. 
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In de jaren 70 van de vorige eeuw waarschuwden wetenschappers 
van de Club van Rome voor de schadelijke gevolgen van de industri-
alisatie voor het milieu en het klimaat. Hun onderzoeksresultaten en 
waarschuwingen werden door de politiek en de media gebagatelli-
seerd en belachelijk gemaakt. In 2007 concludeerde het VN klimaat-
panel dat uitstoot van broeikasgassen hoofdoorzaak is van de snelle 
opwarming van de aarde. Via beïnvloeding en omkoping van we-
tenschappers, politici en media ontkent de rijke elite de wetenschap-
pelijk aangetoonde waarheid van klimaatverandering, omdat haar 
op fossiele brandstof draaiende industrie deze elite hoge winsten op-
levert. Wetenschappers worden aangespoord om wetenschappelijk 
aan te tonen dat koeien een belangrijker aandeel hebben in de 
hoge uitstoot van broeikasgassen dan fossiele brandstoffen. Bij de 
bevolking wordt erop aangedrongen de uitstoot van broeikasgassen 
te verminderen door geen vlees meer te eten, niet om de uitstoot 
van deze gassen te beperken maar omdat vleesvervangers de aan-
deelhouders veel hogere winsten opleveren dan de vleesproductie 
en uit cellen gekweekt vlees.6  
Wetenschappelijk onderzoek doen multinationale ondernemingen 
nauwelijks nog zelf, zij besteden dit uit aan met overheidsgelden gefi-
nancierde onderzoeksinstellingen en kleine biotechnologische onder-
nemingen. Winst belovende onderzoeksresultaten en de bedrijven 
van de ontwikkelaars hiervan worden door de multinationale onder-
nemingen opgekocht, en zij verzekeren zich door middel van paten-
ten van het recht op alleengebruik van de resultaten. Dankzij hun 
monopoliepositie bepalen de multinationale ondernemingen waar 
onderzoek naar wordt gedaan, welke waarheden wetenschappers 
ontdekken, welke wetenschappelijke resultaten in de openbaarheid 
worden gebracht en welke resultaten in productie worden genomen, 
en kunnen zij de prijzen van hun producten opdrijven. Wetenschap-
pers die de onderzoeksresultaten en de werkzaamheid en de veilig-
heid van de producten van multinationale firma’s in twijfel trekken, 
worden op een zijspoor gezet, monddood gemaakt, ontslagen of 
voor altijd uitgeschakeld.7 
Binnen de evolutionaire biologie, de genetica en aanverwante on-
derzoeksterreinen bestaat tegenwoordig onder onderzoekers de 
trend om genen te beschouwen als de verklaring van niet alleen bio-
logische kenmerken, maar ook van gedrag en zelfs van maatschap-
pelijke processen. De hersenenonderzoeker Dick Swaab stelt dat wij 

 
6 Om de verschillende initiatieven voor het op de markt brengen van kweek-
vlees te dwarsbomen, heeft de EU in januari 2018 snel strenge controlewet-
geving ingevoerd. 
7 Cholestérol, le grand bluff (2016) van Anne Georget toont voorbeelden van 
de cholestorol- en statinen-lobby tegenover kritische wetenschappers. 
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onze hersenen zijn, dat ons gedrag bepaald wordt door de biolo-
gische en chemische processen in onze hersenen. De evolutie-en 
gedragsbioloog Richard Dawkins vergelijkt de culturele evolutie met 
de biologische evolutie en beweert dat memen zichzelf vermeerde-
rende eenheden zijn van culturele overdracht, analoog aan genen 
in de biologische evolutie. Dergelijke opvattingen negeren de in-
vloed van maatschappelijke tegenstellingen, van maatschappelijke 
organisatie en van ondersteuning en stimulering op gedrag en le-
vensomstandigheden, en stellen de individuele biologische gesteld-
heid in plaats van de maatschappelijke organisatie verantwoordelijk 
voor de manier waarop mensen leven. Schadelijke gevolgen van de 
wijze waarop geproduceerd wordt, presenteren wetenschappers, po-
litici en de media als onbeheersbaar noodlot waaraan wij zelf schuld 
zijn. Deze voorstelling van zaken past bij de neoliberale ideologie van 
de rijke elite, die zo min mogelijk overheidsbemoeienis en volledige 
concurrentie op de vrije markt propageert voor het verkrijgen van op-
timale levensvoorwaarden. De rijke elite draagt deze ideologie uit 
maar handelt hier zelf niet naar, zij wendt haar politieke invloed aan 
om regels en wetten te creëren die alleen haar voordeel opleveren 
en bindend zijn voor de andere marktpartijen. 
Zolang een kleine elite de gelegenheid heeft de productieoverschot-
ten toe te-eigenen en daarmee de macht in handen heeft, is weten-
schapsbeoefening ingebed in een samenleving waarin deze elite de 
feiten en waarheden bepaalt. De groepen die de macht en het 
recht in handen hebben bepalen welke mogelijkheden gerealiseerd 
worden, welke feiten gecreëerd worden, welke feiten en verbanden 
onthuld en toegedekt worden, en wat hiervan door ons als waar 
wordt beschouwd. De wetenschappen die de maatschappij en het 
menselijk handelen hierbinnen onderzoeken, spelen een bijzondere 
rol in het toedekken en legitimeren van maatschappelijke tegenstel-
lingen en de oorzaken hiervan. Blootleggen van het systeem is niet in 
het belang van de groep die de macht heeft over het systeem, en 
van deze groep zijn wetenschappers afhankelijk. 
Technieken functioneren binnen hetzelfde maatschappelijk systeem 
als de wetenschappen, en dit maakt dat ook de ontwikkeling en toe-
passing van technieken geen neutraal en wrijvingsloze processen zijn, 
maar gepaard gaan met creaties en manipulaties van een kleine 
groep machthebbers. De ontwikkeling van de sikkel, bijvoorbeeld, 
leidde tot een sterke bevolkingstoename, en voor een kleine groep 
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die hiertoe de macht had tot de mogelijkheid om grotere voedsel-
overschotten toe te eigenen. De ontwikkeling van de sikkel droeg 
daarmee bij tot vergroting van de verschillen tussen arm en rijk.8 
De telescoop maakte nieuwe waarnemingen mogelijk, waarmee de 
onjuistheid van oude aannames bewezen kon worden. Maar deze 
wending mondde uit in een strijd over vervanging van de oude theo-
rieën, die gewonnen werd door de kerkelijke instituties die ook politiek 
gezien de macht hadden. Zolang zij de macht hadden dwongen zij 
de oude, achterhaalde waarheden af als officiële leer, en verboden 
zij de nieuwe waarheden in de openbaarheid te brengen. Waarne-
mingen van het heelal met steeds sterkere telescopen maakten in 
combinatie met andere natuurkundige ontdekkingen en wiskundige 
berekeningen de ruimtevaart en lancering van satellieten in de 
ruimte mogelijk. Satellieten zijn onmisbaar geworden voor onze com-
municatie en verbinden mensen wereldwijd met elkaar, maar in eer-
ste instantie werden deze vanuit militaire overwegingen en voor spio-
nageactiviteiten ontwikkeld. Ook een groot deel van de nieuwe ont-
dekkingen uit het ruimtevaartonderzoek wordt gebruikt voor militaire 
doeleinden. Militaire motieven en spionageactiviteiten zijn in belang 
van een kleine elite die hiermee haar machtspositie uitbreidt, en kun-
nen ingezet worden tegen bondgenoten en tegen de eigen bevol-
king.9   
De microscoop opende nieuwe horizonten, de wereld van de micro-
deeltjes en van micro-organismen, werelden waarvan we het be-
staan voorheen niet konden vermoeden of die we hooguit theore-
tisch konden veronderstellen. Op basis van de nieuwe waarnemin-
gen die de microscoop mogelijk maakt, ontdekken we nieuwe mi-
crobiologische processen, ontwikkelen we vaccins en antibiotica om 
ons te wapenen tegen virussen en bacteriën, en is het mogelijk 
nieuwe materialen te maken die niet als zodanig in de natuur aan-
wezig zijn. Maar de microscoop functioneert ook als instrument voor 
de ontwikkeling van dodelijke micro-organismen die ingezet kunnen 
worden voor biologische oorlogsvoering. Kleine hoeveelheden ziekte-
verwekkende micro-organismen kunnen grote aantallen doden ver-
oorzaken. Ondanks het internationale verbod op biologische oorlog

 
8 Meer over het ontstaan en de werking van verschillen in rijkdom en macht is 
te vinden in Wereld zonder arm en rijk en Wereld in de greep van rijken. 
Deze publicaties zijn te downloaden via internet. 
9 In 2013 onthulde de klokkenluider en voormalig medewerker van de CIA en 
NSA, Edward Snowden, dat de NSA op grote schaal illegaal internetcommu-
nicatie afluisterde. Als antwoord hierop werden niet de verantwoordelijken 
van de NSA aangeklaagd, maar vaardigde de FBI een arrestatiebevel we-
gens spionage uit tegen Snowden.  
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voering wordt dit middel ook ingezet tegen eigen bevolkingsgroe-
pen. Wat wij met de nieuw ontdekte waarheden doen, hoe we hier 
richting aangeven, wordt bepaald door de groep die hiertoe de 
macht heeft en door haar belangen. 
De stoommachine staat symbool voor vooruitgang, zij leidde de in-
dustriële revolutie in en betekende een doorbraak in de productie en 
het vervoer. Maar door stoomkracht aangedreven machines veroor-
zaakten niet alleen een sterke productiestijging. Ook dwong het ge-
bruik van deze machines een andere arbeidsorganisatie en leefwijze 
af met verwoestende gevolgen. Kleine werkplaatsen werden verdron-
gen door grote tochtige en vervuilde fabrieken waar arbeiders in 
grote groepen opeengepakt onderworpen waren aan geestdo-
dende eenzijdige arbeidshandelingen. Om werk te krijgen werden zij 
gedwongen het platteland te verruilen voor overvolle, onhygiënische 
en vervuilde achterbuurten in steden. De kolengestookte stoomma-
chines bedekten de steden met dikke lagen smog en leidden tot 
snelle opwarming van de aarde. Wij bevinden ons midden in de 
schadelijke gevolgen van de grootschalige industrialisatie. Het aantal 
natuurrampen en klimaatvluchtelingen neemt hierdoor de laatste 
decennia sterk toe. Het creëren van nieuwe mogelijkheden, nieuwe 
feiten en nieuwe waarheden op het gebied van schone productie-
methoden en energievoorziening wordt op alle mogelijke manieren 
geremd door de groep die het meeste verdient aan de bestaande 
situatie. 
De eerste digitale communicatie tussen computers werd in de koude 
oorlogsperiode om militaire redenen ontwikkeld vanuit het Ameri-
kaanse ministerie van defensie. Het idee was een systeem te ontwik-
kelen dat niet op één centraal punt volledig door de vijand was uit te 
schakelen, en waarmee meerdere computers in samenwerking te-
gelijkertijd Russische aanvalsraketten konden signaleren. Dit kon het 
beste gerealiseerd worden via een netwerk van met elkaar commu-
nicerende computers. Zo ontstonden ARPANET en uiteindelijk het hui-
dige Internet. Internet biedt de mogelijkheid tot voor iedereen toe-
gankelijke wereldwijde digitale communicatie, informatie-uitwisseling, 
opslag van informatie en raadpleging van gedigitaliseerde archie-
ven. Deze mogelijkheden hebben de toegang tot kennis en de snel-
heid van kennisverwerving enorm vergroot. Tegelijkertijd zijn met de 
introductie van internet de mogelijkheden tot afluisteren en inbraak in 
datasystemen en digitaal communicerende apparaten grenzeloos 
geworden, doordat deze met elkaar verbonden systemen niet volle-
dig te beveiligen zijn. Van deze mogelijkheden maken overheden, 
veiligheidsdiensten, bedrijven en criminelen op grote schaal gebruik. 
Multinationale ondernemingen zoals Google, Facebook en Amazon 
verzamelen massale hoeveelheden persoonlijke gegevens over hun 
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gebruikers en verkopen deze aan derden, voor politieke beïnvloeding 
en commerciële doeleinden. De politiek maakt dit mogelijk, zij legt 
deze firma’s nauwelijks wettelijke beperkingen op. De moeizame tot-
standkoming van de waarheid dat de privacy van burgers be-
schermd moet worden, wordt door deze praktijken ondermijnd. 
 
Moraal en religie 
 
‘Leven dient beschermd te worden ‘, ‘seksisme is fout’, ‘oorlog moet 
voorkomen worden’, doe anderen niet aan wat je zelf niet wil worden 
aangedaan‘, en ‘discrimineren mag niet’ zijn voorbeelden van mo-
rele oordelen die door bepaalde groepen worden gepresenteerd als 
onbetwistbare en onwankelbare waarheden. Andere groepen ver-
kondigen opvattingen die hiermee in strijd zijn als onwrikbare waar-
heid, bijvoorbeeld de binnen veel religieuze gemeenschappen le-
vende overtuiging dat vrouwen minder waard zijn dan mannen, niet 
aan onderwijs hoeven deel te nemen en zich niet verkiesbaar mo-
gen stellen10; de overtuiging dat de ene mens slimmer is dan de an-
dere en dat dit genetisch bepaald is; en de opvatting dat de mens-
heid te onderscheiden is in rassen en dat het ene ras superieur is aan 
het andere. Hoe kunnen al deze overtuigingen, hoewel met elkaar in 
strijd, waar zijn? Zijn deze overtuigingen waar in de verschillende ge-
meenschappen waar ze worden nageleefd? Of heeft ieder mens 
van nature een besef van goed en kwaad en van morele waarhe-
den11, en overtreden sommige samenlevingen om bepaalde rede-
nen de van nature gegeven regels? Of gaat het er niet om of morele 
overtuigingen juist zijn, maar of ze te rechtvaardigen zijn voor een zo 
groot mogelijke groep?12  
Wat als moreel goed en slecht wordt beschouwd en als zodanig als 
morele waarheid wordt geaccepteerd, verandert door nieuwe tech-
nieken en sociale en politieke factoren en is minder vast dan be-
paalde groepen beweren. Onder invloed van de katholieke kerk en 
de christelijke politieke partijen was bijvoorbeeld tot 1969 in Neder-
land openlijke verkoop van voorbehoedmiddelen verboden, en 
abortus was hier tot 1980 strafbaar. De anticonceptiepil die de  

 
10 Pas sinds 2013 mogen in Nederland vrouwen zich verkiesbaar stellen voor 
de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), afgedwongen door een uitspraak 
van de Hoge Raad. Tot 2006 mochten vrouwen geen lid worden van deze 
partij. 
11 Volgens Emmanuel Kant is elke mens van nature een zedelijk subject. 
12 Rechtvaardigheid is volgens de filosoof Richard Rorty relatief ten opzichte 
van de groep: wat de ene groep als rechtvaardig beschouwt hoeft niet 
rechtvaardig te zijn in de ogen van een andere groep. 



113 
 

 



114 
 

farmaceutische industrie in de jaren 70 op de markt bracht, en lega-
lisering van abortus droegen bij tot de seksuele bevrijding en zelfstan-
digheid van de vrouw, en zorgden ervoor dat vrouwen meer als gelij-
ken van de man werden gezien. Onder invloed van politieke ver-
schuivingen en het toenemende aantal dodelijke slachtoffers als ge-
volg van de verspreiding van het aidsvirus werd de morele waarheid 
van vrije seks weer ingeperkt.13  
Ook oorlog en de economische situatie hebben invloed op de posi-
tie van vrouwen. Voor de Tweede Wereldoorlog werden in de wes-
terse wereld vrouwen geacht in het huishouden te werken en kin-
deren te krijgen en op te voeden. Als moreel argument werd gebruikt 
dat de vrouw kinderen kan baren en daardoor van nature geschikter 
is voor zorgtaken dan voor andere arbeid. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog was de stijgende deelname van vrouwen aan het arbeidspro-
ces en aan het openbare leven geaccepteerd14, omdat de man-
nen als dienstplichtigen in de oorlog moesten vechten. Na afloop 
van de oorlog nam de morele druk op vrouwen toe om het arbeids-
proces te verlaten en werden dezelfde argumenten gebruikt als voor 
de oorlog. In het huwelijk treden was een legitieme grond om vrou-
wen te ontslaan. Tegenwoordig wordt in West-Europa onder het voor-
wendsel van emancipatie en gelijkheid van man en vrouw arbeids-
participatie van vrouwen opnieuw gepropageerd, omdat door de-
cennialange stagnatie van de lonen één inkomen niet meer vol-
doende is om een gezin van te onderhouden. De meeste werkende 
vrouwen worden hierdoor driedubbel belast: met een betaalde 
baan, de zorg voor het huishouden en voor andere familieleden, en 
de opvoeding van de kinderen. De morele waarheid dat de vrouw 
niet blootgesteld mag worden aan zware lichamelijke arbeid werd 
door de oorlog achterhaald, na de oorlog weer als norm ingevoerd 
en wordt tegenwoordig weer terzijde geschoven. 
Het recht op leven en de bescherming van elke mens zijn voor ons 
vanzelfsprekende rechten die in tal van internationale mensenrech-
tenverdragen en grondwetten zijn verankerd. De Verlichtingsidealen 
vrijheid, democratie en wetenschap, en de burgerlijke revoluties in 
Frankrijk en Amerika15 bevorderden de ontwikkeling en acceptatie 
van deze waarden als grondwaarheden. In de Oudheid hadden in 
Sparta alleen gezonde kinderen het recht om in leven te blijven, kin-
deren met een handicap werden van de berg gegooid. Tijdens het 

 
13 Tekenend is dat in de bioscoopfilms uit de jaren 60 en 70 van de vorige 
eeuw veel meer bloot voorkwam dan in de huidige speelfilms. 
14 In 1943 werd onder invloed van de veranderde positie van de vrouw in de 
VS de eerste vrouwenliga honkbal opgericht. 
15 De burgerij beschouwde niet elke mens als volwaardig, slaven en lijfeige-
nen zonderde zij hiervan uit. 
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bewind van Hitler werden gehandicapten beschouwd als minder-
waardig, als Untermenschen, en vergast. Dit laat zien dat wat als mo-
rele waarheid wordt beschouwd, veranderlijk is en teniet kan worden 
gedaan. 
De door religieuze autoriteiten verspreide religies zijn van oudsher een 
belangrijk middel voor het opleggen van dwingende leefvoorschrif-
ten die als onbetwijfelbare waarheden worden gepresenteerd. Deze 
instituties leren de mens te berusten in zijn lot en dienstbaar en onder-
danig te zijn. Religieuze autoriteiten dreigen met de duivel16, Gods 
straf, de hel en andere verschrikkingen, wanneer in strijd met hun leer 
wordt geleefd. Zij presenteren deze leer als onveranderlijk dogma en 
Gods Woord en maken zo misbruik van de onwetendheid, en onze-
kerheid onder grote groepen mensen en hun angst voor het onbe-
kende. 
Het gedachtengoed van Plato en Aristoteles is door leerlingen opge-
tekend en via vertalingen bewaard gebleven. De bronnen met de 
ideeën van andersdenkenden, bijvoorbeeld van niet-gelovigen zoals 
Democritus en Heraclitus, zijn grotendeels vernietigd. Door het bewa-
ren en vernietigen van bronnen werd een werkelijkheid en waarheid 
gecreëerd die paste bij de door de machthebbers verkondigde reli-
gie en moraal. Tijdens de Middeleeuwen werden godsbewijzen ge-
bruikt om het bestaan van God te bewijzen. Filosofen zetten deze tra-
ditie voort tot in de 18e eeuw, vaak uit lijfsbehoud, omdat zij het ge-
vaar liepen wegens ketterij, hekserij en opruiing door de Inquisitie van 
de katholieke kerk veroordeeld te worden. Tot ketter veroordeelden 
wachtte meestal de brandstapel. Om te bewijzen of iemand een 
heks was, werd hij in het water gegooid. Als hij bleef drijven was hij 
een heks, als hij verdronk was hij geen heks. Bekentenissen werden 
doorgaans afgedwongen onder marteling, en zo werd de waarheid 
gecreëerd. Tot op de dag van vandaag beroepen aan religieuze 
universiteiten verbonden wetenschappers zich op Godsbewijzen als 
grondslag voor het bestaan van God en andere zekere waarhe-
den.17 
Elke wereldgodsdienst presenteert zijn eigen heilige boeken als god-
delijke openbaringen, als hoogste waarheden waarnaar elke mens 
verplicht is te leven. Deze openbaringen zijn verzamelingen van tek-
sten die door verschillende auteurs in verschillende periodes zijn op-
getekend. Vaak spreken deze teksten elkaar tegen en bepaalt de 
machtspositie van onderling onenige schriftgeleerden en religieuze 
machthebbers welke interpretatie als juiste wordt gehanteerd. Er zijn 

 
16 Katholieke Italianen bezoeken regelmatig duiveluitdrijvers. In 2014 erkende 
de paus de Internationale Vereniging voor Exorcisme. Deze vereniging ver-
zorgt voor priesters opleidingen in duiveluitdrijving. 
17 Zie bijvoorbeeld Rutten en Ritter. 
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geen bewijzen dat de profeten hebben bestaan die de openbarin-
gen van God verkondigden zoals opgetekend in het Oude Testa-
ment, de Bijbel en de Koran.18 In verschillende werelddelen worden 
verschillende godsdiensten aangehangen en door de tijd heen ver-
dwijnen en ontstaan nieuwe godsdiensten. Van elke godsdienst clai-
men haar aanhangers dat zij de enige ware is en zij bevechten el-
kaar in religieuze oorlogen. 
Religieuze machthebbers en hun instituties bestrijden datgene wat 
wetenschappelijk is bewezen en de technische toepassingen hier-
van, voor zover deze in strijd zijn met hun uitleg van de openbaringen 
van God. Zij creëren zo de waarheid, bepalen wat als waarheid aan-
genomen moet worden en dwingen dit af met wetten. Dit mecha-
nisme van creëren en afdwingen van waarheden werkt op alle 
maatschappelijke terreinen in essentie op dezelfde manier, alleen 
per land en werelddeel verschillen de gevolgen voor degenen die 
zich hiertegen verzetten.  
De katholieke kerk heeft eeuwenlang vrijdenkende wetenschappers 
als ketters tot de dood veroordeeld, verwierp de wetenschappelijke 
theorie en de bewijzen dat de aarde om de zon draait en niet om-
gekeerd, maar omarmde de oerknaltheorie over het ontstaan van 
het heelal, omdat deze theorie verenigbaar is met de idee van een 
scheppende God als fundament hiervan. De katholieke kerk is tegen 
stamcelonderzoek voor medische doeleinden, tegen kunstmatige 
bevruchting, tegen anticonceptiemiddelen, tegen het wetenschap-
pelijk inzicht dat een andere seksuele geaardheid dan heterofilie 
geen ziekte is en tegen vele andere maatschappelijk geaccep-
teerde zaken die in mensenrechtenverdragen zijn verankerd.  
In diverse moslimlanden bestaat geen scheiding tussen kerk, staat en 
wetenschap, daar hebben de religieuze leiders de controle over de 
politiek en de wetenschap, en worden alleen sympathisanten van de 
geloofsdictatuur als onderzoekers toegelaten. Om de rechteloosheid 
van vrouwen in deze landen te legitimeren, is door Iraanse weten-
schappers ‘wetenschappelijk’ bewezen dat vrouwen een kleinere her-
seninhoud hebben dan mannen en daardoor dommer zijn. 
Religie wordt net als moraal in zijn algemeenheid gebruikt om een 
bepaalde maatschappelijke orde te legitimeren en te handhaven. 
Welke moraal en religie als de ware wordt gepresenteerd, hangt af 
van hoe de maatschappij georganiseerd is en welke groepen het 
hierbinnen voor het zeggen hebben. Zolang er rijken en armen be-
staan, functioneren moraal en religie zowel in seculiere als in niet se-
culiere maatschappijen als ordemiddel van de heersers. Wie het 

 
18 Kinneging, Een vaste grond der dingen, in: Waar of niet? 
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geld bezit, bezit daarmee de macht om te bepalen wat moreel ge-
zien goed en slecht is en door de bevolking als morele waarheden 
wordt accepteert. Aan verschuivingen in opvattingen over goed en 
slecht en de oorzaken hiervan is te zien dat de mens niet van nature 
over een bepaalde moraal beschikt, maar dat moraal een maat-
schappelijk product is, een creatie van de machthebbers om hun 
macht te rechtvaardigen en de orde in hun voordeel te handhaven.  
De moslimlanden in Afrika en het Midden-Oosten waaruit het meren-
deel van de tegenwoordige migrantenstromen naar Europa afkom-
stig is19, hebben een heel andere geschiedenis en traditie dan de 
West-Europese. In veel van deze landen bijvoorbeeld op het Afri-
kaanse continent zijn dictatoriale corrupte regimes aan de macht, 
en in het Midden-Oosten extreme geestelijken en sjeiks. Deze beide 
regio’s gingen in het verleden gebukt onder de dictatuur en uitbuiting 
van koloniale heersers. De maatschappelijke inrichting van een aan-
tal van deze moslimstaten is gegrondvest op de islam, die zich ba-
seert op de Koran en op de Soenna waarin het leven van Moham-
med is opgetekend. De Koran is een verzameling zeer algemene en 
qua inhoud onduidelijke verzen die voor verschillende uitleg vatbaar 
zijn, en de Soenna biedt evenmin houvast voor een eenduidige uit-
leg. Het islamitisch recht, de shariawetgeving, is op deze onduidelijke 
bronnen gebaseerd en verschilt per land, afhankelijk van hoe reli-
gieuze schriftgeleerden en heersers de Koran uitleggen en in wette-
lijke regels omzetten. Ondanks verschillende interpretaties vertoont 
het islamitisch recht in de verschillende moslimstaten een aantal fun-
damentele overeenkomsten: ongelijkheid van man en vrouw voor de 
wet; strafbaarheid van homoseksualiteit, waarop in veel van deze 
landen de doodstraf staat; geen erkenning van de scheiding tussen 
kerk en staat; het toestaan van lijfstraffen (bijvoorbeeld zweepslagen, 
afhakken van ledematen en steniging), en de doodstraf op afstand 
doen van het moslimgeloof. De meeste bepalingen in de sharia zijn 
in strijd met de in de internationale verdragen vastgelegde mensen-
rechten, die als grondgedachte en grondwaarheid hebben de gelijk-
heid en vrijheid van alle mensen, ongeacht geslacht, huidskleur, sek-
suele oriëntatie en afkomst. Dat bijna alle moslimlanden de internati-
onale mensenrechten-en vluchtelingenverdragen toch hebben ge-
ratificeerd komt door de vele uitzonderingsclausules die zij vanwege 
economische belangen (olie) van de rest van de wereld hebben ge-
kregen: de in deze verdragen vastgelegde mensenrechten zijn voor 

 
19 Zie voor oorzaken van deze migrantenstromen onder meer: Vluchtelingen-
stromen naar Europa. Einde van het humanisme? 
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moslimlanden slechts geldig voor zover deze niet in strijd zijn met de 
sharia en de Koran.  
Moslims kunnen het westers recht niet erkennen, omdat dit in strijd is 
met de sharia en de Koran waaraan zij trouw moeten zweren. Als ge-
volg hiervan ontstaat in Europa parallelle rechtspraak van moslimge-
meenschappen die de democratische verworvenheden bestrijden. 
Doen zij dit niet dan voldoen ze niet aan de eisen van hun geloof. De 
Europese politici beweren de kloof tussen de levensbeschouwingen 
en leefwijze van moslims en Europeanen te kunnen overbruggen met 
een korte integratiecursus, maar met een cursus kunnen fundamen-
tele verschillen in geloofsopvattingen en leefwijzen niet overbrugd 
worden. Onder het mom van godsdienstvrijheid worden in de Euro-
pese Unie sluipenderwijs allerlei zaken gepraktiseerd en oogluikend 
toegestaan die in strijd zijn met de overige mensenrechten. Vanwege 
de economische belangen van een kleine groep wordt de bevolking 
gemaand tot tolerantie tegenover andere leefwijzen die in strijd zijn 
met de mensenrechten, en worden de moeizaam bevochten 
grondrechten waarmee het westen zichzelf als voorbeeld stelde voor 
de rest van de wereld, langzaam ondermijnd. 
In het westen hanteert een toenemend aantal moslimgemeen-
schappen de sharia en beroept zich hierbij op het recht op vrijheid 
van godsdienst, dat als mensenrecht in de internationale verdragen 
is verankerd. Zelf erkennen zij vrijheid van godsdienst niet als alge-
meen recht. Op het verlaten van het moslimgeloof staat in veel lan-
den de doodstraf, en andersgelovigen moeten een speciale belas-
ting betalen of zich bekeren. Doen zij dit niet dan mogen zij volgens 
de islamitische wetgeving worden gedood. Niet-gelovigen mogen 
onmiddellijk worden gedood.  
Zolang een samenleving uit rijken en armen bestaat, hebben de rij-
ken de macht de moraal en religie te creëren, deze als dwingende 
waarheden aan anderen op te leggen en zichzelf hier boven te 
plaatsen. Zij verkondigen het morele gebod ‘gij zult niet doden’ maar 
beginnen oorlogen waarin zij anderen voor zich laten vechten en do-
den. Zij verkondigen het morele principe ‘gij zult niet stelen’ maar ver-
rijken zichzelf ten koste van de anderen. Zij doordringen iedereen van 
de moraal dat de mens pas echt mens wordt door arbeid, maar la-
ten anderen voor zich werken. Zij ondergraven steeds meer het mo-
rele principe ‘eert uw vader een nieuwe moeder’20 omdat langer in 
leven houden van oude mensen meer geld kost dan hen stimuleren 
er zelf een einde aan te maken.  

 
20 In Nederland worden de criteria voor euthanasie steeds soepeler en in het 
parlement bestaan plannen om via wetgeving gezonden mensen te verge-
makkelijken uit het leven te stappen als ze vinden dat hun leven voltooid is. 
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Van de kracht van maatschappelijke tegenbewegingen hangt af 
welke rechten en voorzieningen voor de zwakkeren bevochten wor-
den en behouden blijven. Sterke vakbonden kunnen met stakingen 
verbeteringen afdwingen in arbeidsvoorwaarden en ouderdomsvoor-
zieningen, vereniging van vrouwen heeft bijgedragen tot het bevech-
ten van het vrouwenkiesrecht, 
 het recht op gelijke beloning voor gelijk werk, en solidariteit met zie-
ken en andere zwakken in de samenleving leidde tot zorgvoorzienin-
gen. Neemt de kracht van sociale bewegingen af, dan verdwijnen 
ook bevochten sociale verworvenheden, want de rijken staan van 
hun door anderen bij elkaar gewerkte rijkdom niets uit eigen bewe-
ging af. De ineenstorting van communistisch Oost-Europa bijvoor-
beeld, werd door hen uitgelegd als eeuwige overwinning van het ka-
pitalisme. De verzwakking van linkse politieke partijen en andere te-
genbewegingen als gevolg van deze ineenstorting werd onmiddellijk 
door de politiek gebruikt om verworven rechten op het gebied van 
gezondheidszorg, pensioenen en andere door de overheid georga-
niseerde betaalbare voorzieningen af te schaffen onder het motto 
van hervorming, modernisering, participatie, zelfredzaamheid en 
flexibiliteit. Zij hoeft het Westerse kapitalisme niet langer te presente-
ren als sociaal model tegenover het communisme. De rijkdom van 
de rijken neemt hierdoor nog meer toe. De rijke elite creëert de mo-
raal, legt deze als dwingende waarheden op, maar verandert deze 
normen en de uitleg hiervan wanneer haar dat beter uitkomt. 
‘Is’ en ‘zou moeten’, hoe situaties zijn en hoe ze zouden moeten zijn, 
feitelijke gegevenheden en morele doelen, worden vaak duidelijk 
van elkaar onderscheiden. Het zou bijvoorbeeld taak van de weten-
schap zijn om feiten aan te leveren en taak van de politiek om mo-
rele doelen te formuleren. In de praktijk liggen feiten en morele doe-
len niet zo ver uit elkaar. Wetenschap kan met onderzoek van de fei-
ten een bijdrage leveren aan het bestrijden van achterhaalde mo-
rele oordelen en aan de ontwikkeling van nieuwe opvattingen over 
wat wenselijke richtingen zijn. In Frankrijk werd bijvoorbeeld de guillo-
tine geïntroduceerd als een humane manier van voltrekken van de 
doodstraf, omdat het slachtoffer niets zou voelen tijdens en na de 
onthoofding. De wetenschapper Lavoisier knipperde na zijn onthoof-
ding nog 14 keer met zijn ogen en toonde daarmee aan dat het 
slachtoffer de onthoofding bewust meemaakt.  
Racistische denkbeelden en discriminatie op grond van huidskleur 
zijn praktijken die met de introductie van de slavernij in de westerse 
wereld werden gebracht en die na het verbod op slavernij niet zijn 
verdwenen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de 
mensheid slechts uit één ras bestaat en dat de genetische verschil-
len tussen mensen verwaarloosbaar zijn. Genetisch gezien verschilt 
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de mens maar 2 procent van de aap, en mensen onderling zijn ge-
netisch bijna identiek, ze verschillen naar schatting slechts 0, 1 pro-
cent van elkaar21. Ditzelfde geldt voor het verschil tussen mannen en 
vrouwen, hetgeen het wetenschappelijke bewijs levert dat vrouwen 
genetisch gezien niet dommer kunnen zijn dan mannen. Weten-
schappelijke onderzoek kan bewijzen dat morele oordelen achter-
haald zijn, maar functioneert steeds binnen een veld van politieke 
strijd en haar bewijzen worden betwist door partijen die andere be-
langen hebben. Het hardnekkig als waarheid presenteren van ach-
terhaalde morele vooroordelen heeft meer te maken met de politiek 
en het eigenbelang van bepaalde groepen, dan met het serieus ne-
men van betrouwbare wetenschappelijke resultaten. 
Wetenschap wordt ingezet voor de belangen van de rijke elite, maar 
kan ook ingezet worden om de desastreuze gevolgen van zelfverrij-
king van de superrijke wereldelite aan te tonen. Met economische 
cijfers is zichtbaar te maken dat de rijken steeds rijker worden en de 
armen steeds armer en dat verrijking van de ene groep alleen maar 
mogelijk is ten koste van de anderen. Economisch onderzoek kan 
aantonen op welke verschillende manieren de rijke elite rijkdom aan 
de wereldbevolking onttrekt, via haar arbeidskracht, met belasting-
heffingen, rentetarieven, het bijdrukken van geld en tal van andere 
slinkse maatregelen. Ook kan de wetenschap de rampzalige gevol-
gen van deze ongelijkheid in beeld brengen en aantonen, en daar-
mee onbekende feiten en waarheden naar voren brengen. 
Medisch onderzoek kan de lichamelijke gevolgen aan het licht bren-
gen van zware arbeid, slechte werkomstandigheden en van de ver-
hoging van de pensioenleeftijd. Met sociaalwetenschappelijk onder-
zoek kan aangetoond worden hoe het neoliberale politieke beleid 
van de ‘vrije’ markt en ‘ieder voor zich’ alleen in het voordeel werkt 
van de kleine rijke elite en roofbouw pleegt op de rest van de men-
sen en de aarde. Met gedegen internationaal klimaatonderzoek is 
ondubbelzinnig aangetoond dat industrialisatie steeds snellere op-
warming van de aarde teweegbrengt en een groeiend aantal na-
tuurrampen, ook al wordt deze waarheid door bepaalde groepen 
nog steeds ontkend.  
Zolang een kleine rijke elite het geld en daarmee de macht bezit om 
te bepalen welke feiten en welke waarheden gecreëerd worden, zijn 
wetenschappelijk onderzoek, moraal en religie creaties van deze 
elite, en functioneren deze hoofdzakelijk als legitimatie van haar orde 
en van de wegen die vanwege haar voordeel worden ingeslagen. 

 
21 Tussen mens en chimpansee bestaat 98,5 procent genetische overeen-
komst. 
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Wetenschappelijk onderzoek dat de werkelijke oorzaken en verban-
den tussen verschijnselen blootlegt en aantoont dat de grote ver-
schillen in rijkdom de oorzaak zijn van alle grote wereldproblemen, 
kan zich in dit krachtenveld moeilijk doorzetten, maar heeft invloed 
op wat we als goed en slecht ervaren, hoe we tegen de wereld aan-
kijken en wat we voor waar aannemen. Dit soort onderzoek kan con-
crete wegen schetsen om een voor iedereen leefbare aarde te cre-
eren, en aantonen dat de maatschappelijke problemen niet van 
God gegeven zijn of ons als een noodlot overkomen, maar gecre-
eerd worden door een kleine elite om haar rijkdom verder te vergro-
ten.  
 
Rechtspraak en politiek  
 
Een van de functies van de rechterlijke macht is waarheidsvinding in 
strafzaken. Het is haar taak de ware toedracht van misdrijven te ach-
terhalen, en na te gaan of verdachten de werkelijke daders zijn. Het 
misdrijf waarover geoordeeld moet worden heeft in het verleden 
plaatsgevonden en dit bemoeilijkt de waarheidsvinding. Sporen van 
het delict zijn vaak niet of nauwelijks aanwezig, en met de sporen die 
er zijn wordt tijdens het sporenonderzoek niet altijd zorgvuldig omge-
gaan, waardoor veel bewijsmateriaal verloren gaat. Het bewijsmate-
riaal dat verzameld is, is meestal voor meerdere interpretaties vat-
baar, en de oordelen van getuigen-deskundigen zijn net als getui-
genverklaringen van omstanders en andere betrokkenen vaak niet 
gelijkluidend. Onderzoek wijst uit dat het grootste deel van de herin-
neringen in ons brein onbetrouwbaar en vertekend is, en hoe meer 
tijd er ligt tussen het misdrijf en de getuigenverklaring, hoe onbe-
trouwbaarder de herinneringen worden.22 Ook een bekentenis van 
de verdachte betekent niet automatisch dat deze de dader is en 
daarmee de waarheid aan het licht is gebracht. Druk op de politie 
vanuit de politiek, de media en het publiek 
om snel de dader te vinden, en een beloningssysteem op basis van 
prestatienormen23 dragen ertoe bij dat de politie tijdens verhoren met 

 
22 Gemiddeld onthoudt een mens maar 10% van de informatie die hem be-
reikt, en deze informatie onthoudt hij onnauwkeuriger naarmate de tijd ver-
strijkt. Psychologisch onderzoek van Elisabeth Loftus en anderen heeft aange-
toond dat herinneringen van omstanders zeer selectief zijn, dat geheugen 
door het verstrijken van de tijd en door het verkrijgen van nieuwe ervaringen 
vervormd wordt, en dat het heel gemakkelijk is mensen valse herinneringen 
aan te praten, die zij zelf als echt gaan ervaren. 
23 Hoe meer zaken de politie ‘oplost' hoe meer budget zij krijgt. Ditzelfde be-
loningssysteem geldt voor de rechtspraak. 
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‘verfijndere’ methodes24 dan in het verleden valse bekentenissen af-
dwingt van verdachten en bewijsmateriaal manipuleert.25 Onderzoek 
wijst uit dat in de VS ten minste vier procent van de terdoodveroorde-
lingen onterecht is, en tussen 1976 en 1999 zijn in het totaal 79 per-
sonen uit de dodencel vrijgelaten nadat gebleken was dat zij ten on-
rechte tot de doodstraf waren veroordeeld. Technieken zoals het ne-
men van vingerafdrukken en tegenwoordig de afname van DNA spo-
ren hebben grote invloed op de bewijsvoering dat een verdachte de 
werkelijke dader is. Maar met vingerafdrukken kan gemanipuleerd 
worden en DNA sporen kunnen zonder aanraking, bijvoorbeeld door  
niezen worden overgebracht. Ook deze ‘harde’ sporen leveren geen 
honderd procent zekerheid. Of relatief nieuwe technieken geaccep-
teerd worden in de bewijsvoering gaat vaak gepaard met discussie 
en strijd. Bevindingen die de telescoop en later de microscoop ople-
verden, werden lange tijd door autoriteiten bestreden, gegevens van 
onderzoek met de leugendetector en van camera’s in voertuigen 
worden in Nederland niet erkend als juridisch bewijsmateriaal, en ook 
e-mails werden lange tijd niet geschikt bevonden als juridisch bewijs. 
Klassen- en rassenjustitie zijn andere aspecten die de waarheidsvin-
ding beïnvloeden binnen het justitiële apparaat: voor de wet is ie-
dere burger gelijk, maar in de praktijk worden mensen met een don-
kere huidskleur veel vaker door politie opgepakt, verdacht gemaakt 
en veroordeeld dan mensen met een blanke huidskleur, en armen 
veel eerder dan rijken. Het percentage gevangenen in de VS is sterk 
toegenomen sinds de privatisering van het gevangeniswezen. Hoe 
voller de gevangenissen zitten, hoe meer aan deze ‘branche’ te ver-
dienen is. In de VS is 1 op de 35 Amerikaanse volwassenen gevan-
gen of voorwaardelijk vrij, terwijl een op de drie Afro-Amerikaanse vol-
wassenen in de gevangenis belandt.26 Rijken worden vrijwel nooit ver-
oordeeld, omdat zij de inhoud van de wetten bepalen en beschik-
ken over verschillende connecties en andere machtsmiddelen om 
buiten het justitiële apparaat te blijven. In de zaak Dutroux, bijvoor-
beeld, waren rechters en politici uit de hoogste regionen betrokken 
bij kindermisbruik en het verdoezelen van kindermoord. Om dit toe te 
dekken zijn verschillende pogingen ondernomen om Dutroux te laten 

 
24 Gangbare manieren van psychisch martelen zijn urenlange verhoren, ver-
storing van de slaap en intimidatie van de verdachte. 
25 Wetenschapsfilosoof Ton Derksen heeft met gedegen onderzoek verschil-
lende justitiële dwalingen in Nederland aan het licht gebracht, waarbij on-
schuldigen tot valse bekentenissen werden gedwongen en zijn veroordeeld 
tot lange gevangenisstraffen. 
26 Hoe snel mensen met een niet blanke huidskleur in de gevangenis belan-
den, beschrijft onderzoeksjournalist Glenn Greenwald in With liberty and jus-
tice for some.  
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ontsnappen, is zijn vrouw, die veroordeeld was wegens medeplichtig-
heid, vervroegd vrijgelaten en is de hoofd-onderzoeksrechter die de 
zaak tot op de bodem wilde uitzoeken, op een zijspoor gezet. 
Politieke wereldleiders zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 
massavernietigingswapens, en plannen en veroorzaken oorlogen 
met miljoenen slachtoffers. Zij zouden hiervoor berecht moeten wor-
den wegens misdaden tegen de menselijkheid, maar in plaats hier-
van krijgen zij eretitels en benoemingen voor het leven. Niemand van 
de belangrijkste verantwoordelijken voor de financiële crisis van 2008 
is hiervoor aangeklaagd, terwijl hun beursmanipulaties wereldwijd 
massale werkloosheid tot gevolg hadden, verlies van huizen en pen-
sioenen en een sterke toename van armoede en honger. Wie niet 
gezocht wordt, wordt niet gevonden, en zo is het percentage crimi-
nelen volgens de officiële statistieken onder armen en mensen met 
een donkerder huidskleur veel groter dan onder rijken en mensen 
met een blanke huidskleur. Deze cijfers zeggen meer over de pak-
kans en de selectiviteit van het toepassen van waarheidsvinding dan 
over de werkelijke aantallen misdrijven die gepleegd worden door 
deze verschillende groepen. Deze praktijken creëren feiten en waar-
heden die een vertekend beeld geven van wat werkelijk gebeurt. 
Wie als verdachte wordt aangemerkt en wordt opgepakt, hangt 
naast de pakkans ook samen met de heersende opvattingen over 
wat als rechtvaardig en onrechtvaardig gezien en als misdaad be-
schouwd wordt, en hoe dit zijn weerslag vindt in wetten. In de Middel-
eeuwen behandelde men in Europa dieren en kinderen als volledig 
toerekeningsvatbaar voor het strafrecht. Pas veel later kreeg het 
jeugdstrafrecht vorm, dat rekening houdt met de geleidelijke ontwik-
keling van kinderen tot volwassenen. In diverse moslimlanden staat 
op homoseksualiteit de doodstraf, terwijl in de westerse wereld homo-
seksualiteit erkend is als mensenrecht, en homoseksuelen hier gelei-
delijk aan op alle gebieden gelijke behandeling en gelijke rechten 
verwerven. Recht hebben is echter niet hetzelfde als recht krijgen. 
Hoewel homoseksuelen in West-Europa voor de wet gelijk zijn, voeren 
zij een langdurige en moeizame strijd om op alle gebieden gelijk be-
handeld te worden. Het huwelijk tussen homoseksuelen, bijvoorbeeld, 
is in steeds meer landen wettelijk geregeld, maar niet de adoptie 
van kinderen door homoseksuele echtparen. Onder invloed van toe-
nemend nationalisme en de toelating van grote aantallen moslimmi-
granten stijgt het aantal mishandelingen onder homoseksuelen. Pas 
in 2013 kreeg de beroemde wiskundige Alan Turing, kraker van het 
Enigma voor de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog, in Groot-
Brittannie officieel eerherstel. Hij werd in 1952 wegens homoseksuali-
teit veroordeeld tot chemische castratie en stierf niet lang daarna 
onder onduidelijke omstandigheden. In 2016 volgde in Groot-
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Brittannie eerherstel voor alle veroordeelde homoseksuelen. 
In de tijd dat mensen uit Afrika als slaven werden geronseld door Eu-
ropa en de Verenigde Staten, was slavernij een wettelijk geaccep-
teerde arbeidsverhouding en werden slaven voor de wet niet gezien 
als zelfstandige individuen maar als eigendom van hun bezitter. On-
der de opstellers van de grondwet van de VS en de toenmalige pre-
sidenten en politici bevonden zich slavenhouders. Doorslaggevend 
voor het verbod op slavernij waren niet morele maar economische 
motieven. Groot-Brittannie voerde als eerste dit verbod in om de 
economie te verzwakken van de Amerikaanse staten die de macht 
van Groot-Brittannie niet langer herkenden. Wetten en in wetten ver-
ankerde normen en morele waarheden veranderen als de machts-
verhoudingen of belangen van de machthebbers veranderen. 
Wetten met betrekking tot vermogensbelasting en zware vermogens-
delicten in de VS en de EU-landen zijn sinds het tijdperk van de neoli-
berale politiek die in de jaren 70 van de vorige eeuw door Ronald 
Reagan en Margaret Thatcher werd ingeluid sterk versoepeld, terwijl 
de strafbaarstelling van kleine diefstal is verscherpt. De lobbyisten van 
de automobielindustrie en de producenten van alcohol hebben in 
de EU gezorgd voor een relatief lage bestraffing van verkeersovertre-
dingen onder invloed van alcohol met dodelijke afloop voor de 
slachtoffers. Alcoholgebruik wordt in dit soort zaken door de rechter 
vaak als verzachtende omstandigheid opgevoerd. 
Van veel wetten is onduidelijk waarom zij in het wetboek terecht zijn 
gekomen. In Finland was het verboden een eland aan de broekriem 
te leiden op de hoofdstraat, in Kentucky was het strafbaar een kal-
koen op te dienen zonder witte kraagjes om de poten, in Urk mogen 
postduiven ‘s zondags niet vliegen vanwege de zondagsrust en in 
Nederland is het wegens vrijheidsberoving verboden een op heter-
daad betrapt inbreker in de wc op te sluiten. Vaak duurt het lang 
voordat iets als dwingend voorschrift in een wet wordt opgenomen, 
en gaat er veel tijd overheen voordat wetten worden aangepast aan 
nieuwe situaties of uit het wetboek worden geschrapt, maar dwin-
gende voorschriften waarbij het parlement niet hoeft te worden be-
trokken, kunnen snel worden ingevoerd. 
In parlementaire democratieën zijn gekozen parlementariërs verant-
woordelijk voor het maken en aannemen van wetten. Zij worden 
voorgesteld als vertegenwoordigers van het volk en als hoeders van 
het algemeen belang. Maar zolang de maatschappij is verdeeld in 
armen en rijken bepalen de rijken via lobbyisten de inhoud van wet-
ten. Al in de 16e eeuw schreef de jurist, staatsman en filosoof Thomas 
More: “Ik kan alleen maar concluderen dat iedere staat die ik ken 
mij een samenzwering van de rijken schijnt, die onder voorwendsel 
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van het algemeen welzijn hun eigen voordeel najagen en met alle 
trucs en listen ernaar streven zich in het bezit te handhaven van dat-
gene wat zij onrechtmatig hebben verkregen, en de arbeid van de 
armen voor zo klein mogelijke vergoeding voor zich op te eisen en 
uit te buiten.” 
Om te verbloemen dat de wetten het belang van een kleine groep 
dienen, bedienen politici zich van valse verkiezingsbeloften en valse 
voorstellingen van de gevolgen van de beslissingen die zij nemen. 
Nieuwe wetten stellen zij voor als in het belang van de hele bevol-
king, maar deze dienen meestal het belang van een kleine rijke elite. 
Hervormingen van het belastingstelsel die de belastingdruk verplaat-
sen van grote vermogens naar midden- en lage inkomensgroepen, 
noemen zij progressief, en veranderingen in het arbeidsstelsel die en 
verslechtering van de arbeidsvoorwaarden en de rechtszekerheid 
van de werknemers betekenen, stellen zij voor als modern, flexibel en 
vergroting van vrijheid.  
Om de grootaandeelhouders van multinationale ondernemingen te-
gemoet te komen, verlagen politici wettelijke normen en controles, 
en zij laten achterwege om effectieve wetgeving te maken waar-
mee de problemen van de bevolking kunnen worden opgelost. De-
cennialang ontkende de politiek met hulp van hiervoor ingehuurde 
wetenschappers de snelle opwarming van de aarde door industriali-
satie. Nu zij om de rampzalige gevolgen van de klimaatverandering 
niet meer heen kan, komt zij met nep maatregelen: zij geeft de 
koeien de schuld van de uitstoot van broeikasgassen, propageert ve-
getarisme en veganisme, zij subsidieert de producenten van fossiele 
energie, onder het mom van duurzaamheid stimuleert zij de produc-
tie van steeds zwaardere benzine verslindende auto’s en zij bemoei-
lijkt de productie en het gebruik van alternatieve energiebronnen. 
Met haar wetten en andere maatregelen creëert de politiek feiten en 
waarheden die niet in het belang zijn van de bevolking die zij zegt te 
vertegenwoordigen. 
Via zogeheten democratische politieke stelsels wordt de bevolking 
verantwoordelijk gemaakt voor beslissingen die in werkelijkheid niet 
haar beslissingen zijn maar de beslissingen van de rijke elite. Met het 
algemeen kiesrecht van burgers worden de door het parlement aan-
genomen wetten en maatregelen gelegitimeerd als keuzes van het 
volk. De politici die het volk kiest zijn formeel verantwoording verschul-
digd aan haar, maar in de praktijk vooral aan de rijke elite. Niet han-
delen overeenkomstig het belang van deze elite betekent voor poli-
tici bij een volgende termijn niet meer op een verkiesbare plaats op-
genomen worden, uitsluiting uit de eigen partij, negatieve publiciteit 
of soms ook de dood. De bevolking kan tegen de ‘democratisch’ 
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genomen beslissingen van de elite protesteren, verhinderen kan zij 
deze niet. 
Het is niet gemakkelijk om de leugens waarvan politici zich bedienen, 
te ontmaskeren omdat een rijke elite achter haar staat die grip heeft 
op de belangrijkste media, wetenschap en andere instellingen die 
de publieke opinie beïnvloeden. In de Europese Unie staat tegenover 
een klein aantal kritische maatschappelijke organisaties die voor haar 
inkomsten afhankelijk zijn van donaties van burgers een leger van 
lobbyisten die door de grote industrieën worden gefinancierd.27 Met 
statistieken en door het bedrijfsleven gefinancierde onderzoeken is 
de publieke opinie gemakkelijk te beïnvloeden. Omdat bijvoorbeeld 
aan plantaardig voedsel veel meer te verdienen valt dan aan dierlijk 
vlees, wordt ons wijsgemaakt dat vlees eten voor het klimaat even 
schadelijk is als auto rijden. Om de grote stromen moslimmigranten 
te rechtvaardigen die de EU politici naar Europa halen worden discri-
minerende religieuze geboden voorgesteld als legitieme religieuze 
uitingen van te respecteren culturen. Aan de voor hulp aan deze 
groepen beschikbaar gestelde overheidsgelden verdienen commer-
ciële partijen28, en de destabilisatie van Europa als gevolg van deze 
migrantenstromen is in het belang van bepaalde internationale groe-
pen. 
In een werkelijke democratie zou de politiek wetten moeten maken 
die in het belang zijn van de hele bevolking en niet van een rijke 
elite, of zou de bevolking zichzelf moeten besturen. Nu mag de rijke 
elite wettelijk haar rijkdom vergaren en behouden. Maar via belas-
tingwetten kan de rijkdom ook zo belast worden dat deze ten goede 
komt aan iedereen. Wijziging van het erfrecht zou ervoor kunnen zor-
gen dat niet meer de erfgenamen van de rijke elite alle rijkdom er-
ven, maar de gemeenschap. Op een onbewoond eiland kun je 
geen geldelijke rijkdommen vergaren, de gemeenschap maakt met 
haar wetten het vergaren van rijkdom mogelijk en kan dit ook wijzi-
gen. Binnen de huidige rechtssystemen en politieke stelsels functione-
ren waarheden echter nog steeds volgens het principe ‘wie de 
macht heeft, heeft het recht’. 
 
 

 
27 Schattingen over het aantal lobbyisten bij het Europees parlement en het 
ambtelijk apparaat variëren van 15.000-90.000, waarvan het overgrote deel 
via commerciële bedrijven banden heeft met de rijkste elite. 
28 Volgens een officiële schatting gaf de Duitse rijksoverheid in 2017 6 miljard 
euro uit 
 aan voorzieningen voor migranten. In werkelijkheid ligt het bedrag veel ho-
ger, omdat een groot deel van de opvang gefinancierd moet worden door 
de deelstaten. 
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Media en kunst 
 
Volgens de huidige Amerikaanse president, Donald Trump, is het 
nieuws dat de (sociale) media verkondigen grotendeels nepnieuws. 
Wat hij zelf de wereld in twittert is naar zijn zeggen echt nieuws, waar-
heid en geen leugen. Hij verstaat onder nepnieuws alles wat hem 
niet aanstaat, en nieuws waarin zijn omstreden en dubieuze handel-
wijze uit het verleden onder de loep wordt genomen. Om het speci-
ale onderzoek te dwarsbomen naar zijn zakelijke banden met de 
Russische maffia verspreidt hij via de media regelmatig berichten die 
bij nader inzien onwaar blijken te zijn.29 
Welk nieuws op waar gebeurde feiten berust en welk nieuws onwaar 
is, is voor journalisten vaak moeilijk te achterhalen. Voor het publiek is 
dit nog lastiger, omdat zij meestal geen rechtstreeks contact heeft 
met de bron, niet kan natrekken wat werkelijk gebeurd is en niet weet 
waar de berichten in de media vandaan komen. De verspreiding 
van nepnieuws is van alle tijden, zo riep de beroemdste Egyptische 
farao, Ramses II, zich na zijn slag tegen de Hethieten in 1274 v. Chr. 
uit als overwinnaar, terwijl hij de verliezer was. Het nieuws van zijn 
‘overwinning’ werd als waarheid over het hele rijk verspreid op kleita-
bletten. Als aanleiding voor de Trojaanse oorlog gebruikte de Griekse 
heerser Agamemnon de ontvoering van zijn vrouw Helena door Paris, 
maar in werkelijkheid was Helena uit vrije wil met Paris meegegaan. 
Onder het voorwendsel dat Polen Duitsland was binnengevallen be-
gon Duitsland de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog werd duidelijk 
dat Duitsland Polen had aangevallen. Het bewijsmateriaal op basis 
waarvan de VS tijdens het presidentschap van George Bush junior Irak 
binnenviel, bleek te bestaan uit gemanipuleerde foto’s en een van 
internet gehaald scholieren-opstel, dat letterlijk, inclusief de spelfou-
ten, was overgenomen.30 Veel oorlogen worden met in scène ge-
zette incidenten en leugens uitgelokt die als waarheden worden ver-
kondigd. 
Via de media is de mening van het publiek gemakkelijk te beïnvloe-
den. Mediastrategie, reclame-onderzoek, psychologische studies, en 
het verzamelen van persoonsprofielen via sociale media zijn midde-
len om uit te zoeken wat de voorkeuren van mensen zijn, waar zij 

 
29 Recent bracht Trump het later weerlegde bericht de wereld in dat tijdens 
zijn campagne voor het presidentschap door de democraten een FBI-spion 
in zijn team was geplaatst. 
30 Met dit materiaal ‘bewees’ de Amerikaanse overheid dat Irak tegen de in-
ternationale afspraken in beschikte over massavernietigingswapens. De 
waarheid was dat Irak geen massavernietigingswapens had en onder vals 
voorwendsel is aangevallen. 
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gevoelig voor zijn en welke beelden, geluiden en informatie snel het 
gewenste effect leveren. Soms pakt het effect anders uit dan de be-
doeling was. Beelden van de Vietnamoorlog veroorzaakten grote ver-
ontwaardiging en massale protesten over de hele wereld. Sindsdien 
staan de autoriteiten vrije toegang van de media in oorlogsgebied 
niet meer toe. Reclamebureaus kweken met hun advertenties 
nieuwe behoeften en nieuw koopgedrag en een groot deel van de 
informatie wordt gegoten in gemakkelijk toegankelijke show-vorm. Be-
invloeding van de publieke opinie is niet nieuw, de kerkelijke macht 
verspreidde haar ideologie en dogma’s onder haar onderdanen via 
fresco’s en andere afbeeldingen, omdat een groot deel van de be-
volking niet kon lezen en schrijven. Nieuwe technische en weten-
schappelijke ontwikkelingen bieden de mogelijkheid op basis van on-
derzoek meer uitgekiende en subtiele manieren te ontwikkelen 
waarop informatie ons bereikt, en de hoeveelheid informatie en het 
aantal mensen dat via de media bereikt wordt kon door deze ontwik-
kelingen sterk toenemen. Nazi-Duitsland maakte bijvoorbeeld net als 
het Romeinse Rijk voor de verspreiding van haar propaganda gebruik 
van massale, rijk aangeklede optochten en sportfestiviteiten in grote 
arena’s. Nieuw waren het gebruik van de film en radio, waarmee 
men de hele bevolking kon bereiken. 
Veel informatie die de media presenteren is gemakkelijk ‘verteerbaar’ 
voor de consument maar inhoudelijk oppervlakkig en onbetrouw-
baar. Grote internationale concerns hebben het monopolie op de 
verzameling en verspreiding van nieuws en deze concerns zijn eigen-
dom van grote, rijke aandeelhouders. Zij hebben er alle belang bij 
de werkelijkheid te presenteren als losse feiten, sensatie en roddel, en 
over de werkelijke verbanden en achtergronden te zwijgen. De com-
merciële media presenteren in oorlogsfilms oorlogshandelingen als 
heldendaden, terwijl elke oorlog een misdaad is tegen de menselijk-
heid. Economische crises worden voorgesteld als regelmatig terugke-
rend en onvoorzien noodlot, terwijl dit perioden zijn waarin de rijken 
gesteund door wettelijke maatregelen zich versneld verrijken door via 
manipulaties op de financiële beurzen enorme hoeveelheden kapi-
taal aan de rest van de bevolking te onttrekken. De mediaconcerns 
ontkennen of bagatelliseren de snelle opwarming van de aarde en 
de natuurrampen die het gevolg hiervan zijn. Deze media verzwijgen 
dat de rijken de veroorzakers zijn van de grote wereldproblemen. Zij 
stellen de wereld waarin wij leven voor als de best mogelijke, als een 
sprookje dat werkelijkheid is geworden, terwijl het economische we-
reldsysteem werkt op basis van toe-eigening van rijkdom door een 
kleine elite, met als gevolg ziekten, honger, werkloosheid en andere 
rampen voor het grootste deel van de wereldbevolking. De commer-
ciële media pretenderen dat hun nieuws op de feiten berust en dat 
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zij de waarheid verkondigen, maar in werkelijkheid verdraaien en ver-
zwijgen zij op wereldschaal de feiten en de waarheid. 
Nieuwe technologieën, waaronder computers, smartphones, internet 
en de digitalisering van informatie, bieden nieuwe mogelijkheden 
voor de ontwikkeling, verspreiding en opslag van informatie. Digitale 
opslag van informatie en internet maken bronnen toegankelijk voor 
iedereen, niet alleen voor ingewijden. Met behulp van de 
smartphone kan elke burger als burgerjournalist ter plekke gebeurte-
nissen vastleggen en doorsturen naar de media of zelf plaatsen op 
een van de sociale media. De burger als journalist, citizen journalism 
is een rijke aanvulling voor de journalistiek, omdat beroepsjournalisten 
niet overal aanwezig kunnen zijn en de grote mediaconcerns de 
laatste decennia sterk hebben bezuinigd op onderzoeksjournalistiek. 
Een van de initiatieven die vanuit burgers ontstaan is, is het platform 
voor burgerjournalistiek Bellincat. Dit toonde veel eerder dan de inter-
nationale autoriteiten aan dat het vliegtuig MH7 met 298 mensen 
aan boord door een Russische Buk-raket uit de lucht is geschoten. Uit 
het rijke aanbod aan informatie van verschillende nieuwszenders en 
nieuwsplatforms kunnen gebruikers zelf bij benadering de gebeurte-
nissen achterhalen. De vrije beschikbaarheid van informatie op inter-
net is de rijke elite en andere commerciële partijen een doorn in het 
oog, zij willen liefst voor elke informatie geld ontvangen en controle-
ren wie wat op internet plaatst. Via wetten breiden zij betaalde dien-
sten uit en beperken zij de vrije toegang tot informatie. 
Nieuwe technieken vergroten voor de burgers de mogelijkheid om te 
achterhalen wat werkelijk gebeurd is, maar vergroten ook de moge-
lijkheden om informatie doelgericht te manipuleren en leugens te 
verspreiden. Bewerkt beeldmateriaal kan een gebeurtenis verdraaid 
of heel anders weergeven. Een bekend voorbeeld zijn de door de 
wereldpers verspreide beelden van uitgemergelde mannen in een 
concentratiekamp tijdens de oorlog in Bosnië. Later bleek dat deze 
mannen voor en niet achter het ijzeren hek stonden, dat een ge-
wone omheining was.  
Sociale media bots zijn geautomatiseerde algoritmen waarmee te-
gen betaling via de sociale media op grote schaal nep nieuws, on-
waarheden, verspreid kan worden. De bots geven de gebruiker het 
idee met een persoon te maken te hebben. Met behulp van bots 
verspreidde de Russische overheid tijdens de Amerikaanse verkie-
zingscampagne voor het presidentschap op grote schaal pro-Trump 
en anti-Clinton berichten31, en beïnvloedde zij de Brexit campagne 
door veel meer pro-Brexit dan anti-Brexit berichten rond te sturen. 

 
31 Geschat wordt dat meer dan 100 miljoen mensen deze berichten bereik-
ten. 
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Aan het surfgedrag van gebruikers van internet en hun handelingen 
in de sociale media kunnen nauwkeurige profielen worden ontleend 
met voorkeuren, wensen en voorspellingen over toekomstig gedrag. 
Op basis hiervan verschijnen in de sociale media aan elke individu-
ele gebruiker aangepaste advertenties en nieuwsberichten. Via der-
gelijke technieken krijgen gebruikers een eenzijdig beeld van de wer-
kelijkheid en wordt hun meningsvorming beïnvloed. 
Ontwikkelingen in de kunsten beïnvloeden de uiterlijke vormgeving 
van onze nieuwsgeving, omgeving en producten. In de kunsten gaat 
het niet om een zo groot mogelijke overeenkomst tussen kunstwerken 
en werkelijkheid en ook niet om nut, om functioneel gebruik, waar-
door waarheid binnen kunst anders functioneert dan in de weten-
schap en de media. In elke kunsttak wordt geëxperimenteerd met 
voor deze tak kenmerkende elementen. Voor beeldende kunsten zijn 
dit bijvoorbeeld lijn, kleur, materiaal en structuur.32 De kunsten worden 
gebruikt voor politieke en commerciële doeleinden, en als middel 
om persoonlijke rijkdom en status mee te etaleren. 
Er bestaat geen algemeen criterium om uit te maken wat goede, 
ware kunstwerken zijn. De kunstcriteria die gehanteerd worden, zijn tot 
nu toe steeds de criteria van de heersende elite geweest. In het 
oude Egypte legden de farao’s aan de beeldende kunst strakke sja-
blonen op volgens welke gewerkt moest worden. De kunstuitingen 
van de Indianen in Amerika werden door de Spaanse veroveraars als 
duivels betiteld en vernietigd. In de Middeleeuwen werden natuurge-
trouwe, realistische beelden uit de Griekse Oudheid op bevel van het 
gezag vernietigd omdat men dacht dat deze door de duivel ver-
steend waren. Bepaalde richtingen binnen de islam verbieden de af-
beelding van mensen. Tijdens het nazibewind in Duitsland en de 
communistische heerschappij in Oost-Europa moest het volk heldhaf-
tig worden afgebeeld en werden vormen van niet-realisme, zoals sur-
realisme, dadaïsme en abstracte kunst verbannen.33 Deze regels be-
rustten op aangenomen waarheden die aan de kunst werden opge-
legd. Van kunstenaars werd geëist dat hun werken deze waarheden 
representeerden. Tegenwoordig is kunst die veel geld oplevert de 
maatstaf voor ‘echte’ kunst, en worden allerlei trucs toegepast om de 
prijs van kunstwerken op te drijven.34 

 
32 Een analyse van de beeldende kunsten is te vinden in Beeldende kunst fi-
losofie. 
33 De nazi's noemden deze kunst entartet. 
34 Prijsafspraken worden gemaakt tussen kunstenaars, galeriehouders, veiling-
huizen, musea, verkopers en kopers. Het duurste schilderij ooit is Salvator 
Mundi van Leonardo da Vinci. Dit werd in 2017 geveild voor 400 miljoen dol-
lar. 
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Kunstwerken zijn met de tegenwoordige scantechnieken exact te ko-
piëren, maar kopiëren van schilderijen is wettelijk verboden en kopi-
eerders worden bestraft als vervalsers, omdat het aanbod van ko-
pieën de marktprijs van het origineel doet dalen. Kunstwerken waar-
aan nu een boven-historische waarde wordt toegekend, waarvan 
gezegd wordt dat ze altijd goed zijn, bijvoorbeeld de Nachtwacht 
van Rembrandt van Rijn en de schilderijen van Leonardo da Vinci, 
zijn in andere tijden verguisd of verminkt. Het klooster met de wand-
schildering Het Laatste Avondmaal van da Vinci gebruikte het leger 
van Napoleon in 1796 als stal, en het doek de Nachtwacht35 is in la-
tere tijd ingekort, waardoor de afbeelding van twee schutters eraf is 
gesneden. Of iets ‘ware’, goede kunst is hangt niet van het kunstwerk 
zelf af, maar van de waarde die mensen eraan toekennen, van wat 
ons als norm en waarheid wordt voorgeschreven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 De opdrachtgevers van de Nachtwacht waardeerden dit schilderij niet. 
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5 Waarheid in de toekomst 
 
Kunstmatige intelligentie 
 
Voor de beantwoording van de vraag of machines kunnen denken, 
bedacht Turing een gedachte-experiment, het Imitatie Spel. Dit ge-
dachte-experiment gaat als volgt: Stel je een spel voor met drie spe-
lers, waarbij speler 1 moet achterhalen wie van speler 2 en speler 3 
computer is. De computer probeert zo menselijk mogelijk over te ko-
men om speler 1 te misleiden. Als de computer in staat is dit vaker 
wel dan niet te doen, moeten we volgens Turing concluderen dat de 
computer kan denken. 
Tegen Turings verwachting in heeft nog geen enkele computer de Tu-
ringtest perfect doorstaan. Wel kunnen computers grote hoeveelhe-
den data veel sneller en nauwkeuriger verwerken dan de mens, en 
worden zij steeds perfecter in de communicatie en praktische onder-
steuning. In de tijd van Turing was aan de oplossing te zien dat de 
mens deze had gevonden, omdat de computer hiertoe niet in staat 
was. Nu is aan de oplossing te zien dat de computer deze heeft ‘be-
dacht’, omdat de mens hiertoe niet in staat is. Maar, aan ‘echte’ 
menselijkheid ontbreekt het de computer nog. De mens herkent 
moeiteloos personen vanuit verschillende gezichtshoeken en kan 
een vallende stoel eenvoudig ontwijken of opvangen, terwijl dit de 
computer en robots grote moeite kost en enorm veel rekenkracht 
vergt. Als we de computer vragen wie hij is, vertoont hij nog geen te-
kenen van zelfbewustzijn, en de vraag is wat gebeurt zodra dit wel 
het geval is. Is een zelfbewuste en ‘alwetende’ computer een bedrei-
ging voor de mens? En wat houdt een alwetende en almachtige 
computer bezig, alles, of niets? Of wist hij op microniveau de inhoud 
van onze hersenen, om concurrentie uit te schakelen? 
Denken en intelligentie zijn 2000 jaar lang opgevat als ratio, als het 
maken van logische en wiskundige afleidingen uit axioma’s, om tot 
geldige conclusies te komen, en wordt ook tegenwoordig door di-
verse logici en wiskundigen nog zo begrepen. 1 Denken wordt door 
hen gelijkgesteld met rekenoperaties, met symboolmanipulatie vol-
gens bepaalde regels. Volgens deze opvatting zijn systemen van 

 
1 Aristoteles gebruikte de volgende definitie van redeneren: het bereiken van 
waarheid door uit ware aannames ware gevolgen af te leiden. Vergelijkbare 
benaderingen zijn gehanteerd door Hobbes, Descartes, Leibniz, Galileï en 
Kant. Voortbouwend op dit begrip van redeneren beschouwen diverse wis-
kundigen en logici, onder wie Turing, Minsky, Newell, Simon en Fodor intelli-
gentie als de bewerking van fysische symbolen volgens bepaalde regels.  
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kunstmatige intelligentie te ontwerpen door regelgeleide symbool-
manipulerende apparaten te bouwen. Een halve eeuw onderzoek 
langs deze weg heeft minder resultaten opgeleverd dan verwacht. 
Sinds het einde van de jaren 90 is de computerkracht enorm toege-
nomen en kunnen we voor eenvoudige handelingen steeds effectie-
ver gebruik maken van robotdokters, robotrechters, conversatierobots 
en andere expertsystemen, maar met ingewikkeldere motorische 
handelingen, conversaties en patroonherkenning hebben computers 
en robots nog steeds grote problemen.  
Een andere benadering van kunstmatige intelligentie benadert den-
ken als processen die gebaseerd zijn op intuïtie, ervaring, inschatting 
en kennis, en niet als rekenkundige operaties en symboolmanipulatie 
geleid door regels.2 Het mechanische en logische proces van sym-
boolmanipulatie kan de vindingrijkheid van de mens, en de relatie 
tussen de mens, opgeslagen kennis en de contextgebondenheid 
van kennisprocessen volgens deze benadering niet imiteren.  
De opbouw van het Europese onderwijs is een afspiegeling van de 
oude aanname die denken gelijkstelt aan ratio. Het Europees onder-
wijssysteem is van oudsher gericht op training van de hersenen op 
feitenkennis, wiskunde en logica en heeft minder aandacht voor 
waarom-vragen en de context. Het Amerikaanse onderwijssysteem is 
praktischer opgebouwd en meer gericht op methodes van pro-
bleemoplossing en samenwerking. Uit onderzoek blijkt dat kinderen 
die erin slagen onder drukke thuisomstandigheden en met veel ‘ach-
tergrondruis’ de schoolopleiding af te ronden, veel sneller in staat zijn 
tijdens werksituaties praktische problemen op te lossen dan leerlingen 
die in een beschermde omgeving op de traditionele Europese ma-
nier onderwijs hebben gevolgd en geprogrammeerd zijn op feiten-
kennis. 
De wiskundigen en logici Barwise, Grace en Devlin erkennen de be-
perktheid van de aanpak van onderzoek op het gebied van kunst-
matige intelligentie vanuit de optiek van symboolmanipulatie, en ver-
klaren hieruit de relatief langzame vorderingen. Zij ontwerpen situatie-
logica en ‘zachte’ wiskunde om de complexiteit en de situatiegebon-
denheid van menselijk denken te simuleren. Hierin proberen zij reke-
ning te houden met de situatie-afhankelijkheid van conversaties, de 
flexibiliteit van betekenissen, het gebruik van impliciete betekenissen, 
het belang van gemeenschappelijke achtergrondkennis van ge-
sprekspartners en zaken als sarcasme, cynisme en grappen maken, 
die kenmerkend zijn voor conversaties en informatieoverdracht. Dat 

 
2 Enkele vertegenwoordigers van deze benadering zijn Hume, Pascal, Ein-
stein, Gottlieb, Wahlsten, Barwise, Grice en Devlin. 
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in veel conversaties een of meerdere gesprekspartners in een afhan-
kelijkheidspositie verkeren, en elke gesprekspartner beschikt over een 
andere mix van kennis, ervaringen en interpretaties maakt menselijke 
communicatie nog complexer en moeilijker na te bootsen in sys-
temen van kunstmatige intelligentie. 
De vraag is in hoeverre de strategie van Barwise, Grace en Devlin 
voor het kunstmatig nabootsen van menselijke intelligentie effectiever 
is dan de klassieke benadering. De computer is geen mens en het 
menselijk denken is waarschijnlijk niet volledig na te bootsen in een 
rekenmachine of computer gestuurde robot. Menselijk denken be-
staat uit een combinatie van programmering en registratie van woor-
den, beelden, geluiden, geuren, gemoedstoestanden, taalgrappen 
en nog veel meer, en is veel complexer dan de logische patronen 
waarmee computers werken.3 De menselijke hersenen zijn geen digi-
tale computer maar een flexibel neuraal netwerk dat gekoppeld aan 
een biologisch lichaam in staat is een enorme hoeveelheid informa-
tie grotendeels onbewust tegelijkertijd te verwerken en op te slaan. 
Verdere bestudering van de biochemische reacties die plaatsvinden 
in de hersenen zal bijdragen tot het ontrafelen en nabootsen van 
menselijke denkprocessen. Als te achterhalen is hoe hersensporen 
precies gevormd worden en welke sporen voor welke informatie co-
deren, kunnen de werking en inhoud van denkprocessen worden af-
geleid en zijn deze processen na te bootsen. Logica en wiskunde zijn 
bij dit soort onderzoek een belangrijk hulpmiddel.  
De gelijkstelling van menselijk denken aan ratio en de hiermee sa-
menhangende opvatting van waarheid als het bereiken van ware 
aannames uit ware gevolgen reduceert denken en waarheid tot op-
eenvolgende logische processen. Menselijk denken is een samenge-
steld en flexibel geheel van uiteenlopende lichamelijke processen, 
programmering, communicatie, collectieve kennisvergaring, ge-
moedstoestanden en zintuiglijke gewaarwordingen. Waarheid functi-
oneert binnen ons denken en onze praktijk als een wankel ijkpunt, als 
een veranderlijke creatie in de door ons gecreëerde, veranderlijke 
werkelijkheid. Zal waarheid deze functie binnen systemen van kunst-
matige intelligentie behouden? Of worden deze systemen zo perfect 
dat waarheid als ijkpunt en toetsingscriterium hierin geen betekenis 
meer heeft? 
De komst van de computer en digitalisering van informatie hebben 
ertoe bijgedragen dat computergestuurde systemen steeds meer 
beslissingen van de mens overnemen. Artsen voeren op afstand 

 
3 Een andere benadering van denken is te vinden in Filosofie van het denken 
en in Filographie, filosofie van denken in vormen.  
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operaties uit met behulp van computergestuurde robots, kerncentra-
les worden automatisch bestuurd door wiskundige modellen, en een 
groot deel van de beslissingen op de financiële markten laten we af-
hangen van automatisch werkende algoritmen. De menselijke intelli-
gentie lijkt haar grip op de werkelijkheid te verliezen en overbodig te 
worden door systemen die haar overtreffen in snelheid, precisie en 
hoeveelheid informatie die kan worden opgeslagen en verwerkt.  
In de nabije toekomst zal het kunnen van computers aanzienlijk wor-
den uitgebreid als zij zullen op kwantumniveau met bijna lichtsnelheid 
gaan werken. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige 
intelligentie en robotica zullen systemen voortbrengen die steeds in-
gewikkelder taken kunnen overnemen. De mens zal zijn beslissings-
macht dan nog verder overdragen op apparaten, en daarmee zijn 
eigen rol in beslissings- en handelingsprocessen steeds verder uitslui-
ten. Hoe zal de mens zich gaan verhouden tot de steeds perfectere 
systemen van kunstmatige intelligentie? Zal hij wetten opstellen waar-
aan deze systemen moeten gehoorzamen? 4 En hoe zullen deze 
wetten in de praktijk uitwerken? Onze computergestuurde systemen 
hebben nu al grote consequenties voor de mensheid maar zijn niet 
gebonden aan wetten die de mensen en de mensheid bescher-
men. De computergestuurde gevechtssystemen die ontwikkeld wor-
den zijn ervoor bestemd om mensen te doden. We staan nog ver af 
van het in acht nemen van de wetten van de robotica zoals Asimov 
die formuleerde.  
 
Realiteit, virtualiteit, fictie 
 
Internet heeft de toegankelijkheid van informatie en de mogelijkheid 
om deze door vergelijking na te trekken op haar waarheidsgehalte 
vergroot, maar tegelijkertijd zijn door internet en andere digitale tech-
nieken de mogelijkheden voor de verspreiding van nepnieuws, ge-
manipuleerde beelden en andere leugens toegenomen. Bestaat de 
digitale afbeelding die we zien alleen virtueel of is het de afbeelding 
van iets dat reëel bestaat, is de persoon die we digitaal waarnemen 
de werkelijke persoon of geeft deze zich uit voor iemand anders, en 
in hoeverre klopt de informatie die ons digitaal bereikt? Is de digitale 
informatie die ons wordt aangereikt betrouwbaar, of is zij één grote 
gemanipuleerde leugen en hebben we alle reden tot scepticisme? 

 
4 Isaac Asimov formuleerde drie wetten van de robotica: 1 Een robot mag 
een mens geen letsel toebrengen, noch laten overkomen. 2. Een robot 
moet door mensen gegeven orders uitvoeren, behalve als die orders in strijd 
zijn met de eerste wet. 3. Een robot moet zichzelf beschermen, zover als niet 
in strijd met de eerste en de tweede wet. 
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Wat echt is en wie of wat je voor je hebt is via digitale bronnen moei-
lijk uit te maken, maar ditzelfde gold voor het waarheidsgehalte van 
mondeling en schriftelijk overgeleverde verhalen en beelden. Mythen 
en Bijbelse taferelen worden als historische gebeurtenissen verhaald 
en uitgebeeld en hebben op het leven van veel mensen grote in-
vloed. Mensen laten zich vaak meer door legendes leiden en door 
verhalen die als woorden van God worden verkondigd, dan door re-
ele, feitelijke gebeurtenissen en wetenschappelijke ontdekkingen zo-
als de ontdekking dat de aarde om de zon draait en de ontdekking 
dat de mens van de aap afstamt. Verslagen waarvan we kennis ne-
men via de meer traditionele geschreven media, radio en televisie 
worden als waarheden gepresenteerd, maar ook hier hebben we 
meestal niet de mogelijkheid om de juistheid ervan na te trekken. Op 
internet kan men een andere identiteit aannemen, maar ook onze 
inschatting van reële personen blijk achteraf vaak verkeerd te zijn. 
Door de digitalisering van informatie en tal van nieuwe technieken 
om deze informatie tot ons te nemen is de hoeveelheid informatie 
enorm toegenomen, maar de betrouwbaarheid van de informatie is 
niet wezenlijk afgenomen. 
De idee bestaat dat actief zijn in de reële wereld van objecten veel 
rechtstreeksere ervaringen en beter toetsbare kennis oplevert dan vir-
tuele objecten, theorieën en meetinstrumenten. Maar films, internet, 
kunst, wiskundige formules, de relativiteitstheorie en de evolutieleer 
zijn net zo goed deel van de realiteit als een rotsblok, een kopje of 
andere objecten. Representaties en simulaties van verschijnselen die 
reëel bestaan leveren vaak meer mogelijkheden om kennis te ver-
werven over de realiteit dan rechtstreekse ervaringen met concrete 
objecten en gebeurtenissen. Afgaand op onze eigen oriëntatie is de 
kans op verdwalen veel groter dan wanneer we gebruik maken van 
een plattegrond of een elektronisch navigatiesysteem. De satelliet  
Triana levert ons beelden van de aarde waardoor we deze anders in 
kaart zijn gaan brengen, en voorziet ons van gegevens die onze 
weersvoorspellingen veel betrouwbaarder maken dan voorspellingen 
om basis van onze eigen waarnemingen. Met behulp van computer-
simulaties kunnen evolutionaire processen gereconstrueerd worden 
die ons nieuwe inzichten brengen. Het bestaan van elektromagne-
tisme en van microdeeltjes is met behulp van formules berekend en 
voorspeld voordat deze verschijnselen praktisch ontdekt en toege-
past konden worden, en veel natuurkundigen verschijnselen kunnen 
we alleen met behulp van apparaten waarnemen. Het reële beperkt 
zich niet tot onze onmiddellijke waarnemingen en ervaringen. We be-
schikken over digitale archieven, internet, satellieten, radiotelescopen 
en deeltjesversnellers om verschijnselen en verbanden hiertussen te 
kunnen ontdekken waar we zonder deze middelen geen weet van 
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zouden hebben. Naarmate onze kennis en middelen toenemen, 
groeit het gebied dat we als reëel begrijpen en zijn we genoodzaakt 
onze opvattingen over wat we als waar beschouwen en accepteren 
aan te passen.  
Het grootste deel van onze kennis baseert zich van oudsher op ver-
moedens, mondeling en schriftelijk overgeleverde ervaringen, en ap-
paraten waarmee we op afstand waarnemingen en handelingen 
verrichten. Een heel beperkt deel van onze kennis krijgen we uit di-
recte bron, via onze eigen zintuiglijke waarnemingen, rechtstreekse 
prikkels en fysieke aanwezigheid, en deze ervaringen kunnen meer 
misleiden dan indirect verkregen kennis, omdat deze informatie door 
ons verkeerd geïnterpreteerd kan worden en door anderen niet te 
toetsen is. Steeds meer kennis en actie vindt plaats via instrumenten 
en op afstand, via microscopen, telescopen, maan-en marslanders 
en op afstand bestuurde robots, maar het principe dat de meeste 
informatie waarop we onze handelingen baseren indirect, via hulp-
middelen en door anderen opgedane en doorgegeven informatie, 
wordt verkregen is niet gewijzigd. Veel waarnemingen kunnen we 
(nog) niet interpreteren omdat de middelen hiervoor ontbreken, 
maar naarmate onze kennis en middelen groeien, verbreedt onze 
horizon en kunnen we meer waarnemingen doen, begrijpen en toe-
passen. Hoewel het grootste deel van onze kennis op vermoedens 
berust en op indirecte weg tot stand komt, levert zij toch tal van resul-
taten op die praktisch te gebruiken zijn. Zolang resultaten toepasbaar 
zijn, beschouwen we deze als juiste kennis over de werkelijkheid, als 
waarheden. 
Het onderscheid tussen het kunstmatige, virtuele en reële wordt 
steeds kleiner. Mens en machine raken versmolten, robots kunnen 
net zo’n gevoel van nabijheid creëren als mensen en de met 3D 
technologieën geconstrueerde virtuele werelden geven ons steeds 
meer het idee dat we ons hier in een echte werkelijkheid bevinden. 
Nu hebben we nog brillen en bestuurspanelen nodig om ons in virtu-
ele werelden te begeven, maar met verbeterde technieken zullen 
onze hersenen rechtstreeks aan virtuele constructies gekoppeld gaan 
worden. We kunnen dan via onze hersenen door onze reële wereld 
en door virtueel geconstrueerde werelden reizen zonder ons te hoe-
ven verplaatsen. De ervaringen die we zo opdoen zullen in beide ge-
vallen voor ons reëel zijn. Het onderscheid tussen virtueel en reëel zal 
uiteindelijk verdwijnen, het virtuele zullen we gaan ervaren als reëel. 
Hierdoor zal ons begrip van wat we als werkelijk en waar beschouwen 
verder worden uitgebreid. Ook onze ervaring van ruimte en tijd zal 
zich aanpassen: in de door ons gecreëerde virtuele werelden wor-
den ruimte en tijd steeds verder uitgeschakeld, gebeurtenissen 
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spelen zich hier gelijktijdig af en nemen digitaal nauwelijks ruimte in 
beslag, en via elektronische systemen zullen we in de toekomst met 
onze hersenen door de tijd en ruimte kunnen reizen. Het verschil tus-
sen hoe wij de ‘echte’ wereld en virtuele werelden ervaren gaat in de 
toekomst waarschijnlijk verdwijnen. Dit zal ook gevolgen hebben voor 
ons waarheidsbegrip. De vraag is wat wij dan nog als waar en on-
waar beschouwen. 
Steeds perfectere kunstmatige intelligentiesystemen en vormen van 
denken zonder lichaam zullen gaan ontstaan. Kan het denken van 
de mens onsterfelijk worden door oneindig uploaden hiervan in digi-
tale systemen? Verdwijnt in de volgende fase van de evolutie uitein-
delijk de mens als eenheid van lichaam en denkprocessen, en 
maakt hij zichzelf door uitschakeling van zijn lichaam overbodig, of 
als denkeenheid onsterfelijk? En hoe zal waarheid hierbinnen functio-
neren? 
 
Einde van sterfelijkheid en waarheid? 
 
Voor de menselijke existentie vormen eten, drinken, wonen, kleding, 
slapen, lucht, gezondheid, activiteit, leren, informatie en veiligheid 
de belangrijkste basis. Om in leven te blijven moet de mens eten, 
drinken, slapen en zich beschermen tegen invloeden van buiten. De 
mens voelt, doet, denkt en heeft bewustzijn, en stelt zich vragen over 
de zin van zijn bestaan en over het eeuwige leven. Hij kan zich afvra-
gen hoe hij zich verhoudt tegenover de rest van de materie. Is er 
sprake van eindeloosheid of van eindigheden naar groot en naar 
klein? En wat zijn de consequenties als sprake is van eindigheid of on-
eindigheid? Stel dat de begrenzing van de kleinste materie snaren 
zijn, en van de grootste materie een oneindig aantal universa, hoe 
verhouden deze zich dan tot elkaar? Waarom zien we allerlei verschij-
ningsvormen van de materie als alle materie uit dezelfde snaren is 
opgebouwd? Als alle materie uit een singulariteit is ontstaan (volgens 
de oerknaltheorie) is zij dan nog steeds een singulariteit of gaat zij 
hiernaar terug? De natuurkundige John Wheeler opperde de moge-
lijkheid dat alles slechts de echo van een elektron. Is er onderscheid 
tussen het kleinste en het grootste, als alle materie onbegrensd en 
met elkaar verbonden is? Spelen op dit soort denkbare uitersten toe-
val en combinatie nog een rol? Streeft de materie naar stilstand, is 
sprake van een onbepaalde geëgaliseerde brei of van iets anders? 
Hoezo zien wij beweging? Waarschijnlijk zien we van de materie maar 
een fractie. Is de hele materie volledig te kennen? Waarom denkt de 
materie, of denken wij alleen dat wij en de rest van de materie den-
ken? Is het heelal omgeven door een scherm dat via straling alle 
sporen opvangt, waardoor alle gebeurtenissen te reconstrueren zijn? 
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Dit zijn vragen die we nog niet kunnen beantwoorden en misschien 
nooit in staat zijn te beantwoorden, vragen die vroeger in verband 
werden gebracht met metafysica en ideeën over bovennatuurlijke 
wezens en goden. 
De ontwikkeling van steeds perfectere kunstmatige systemen roept 
eveneens dit soort vragen op. Wanneer het lichamelijke en daarmee 
samenhangend eten, drinken en dergelijke vervallen, is het denken 
dan één met de materie? Is er dan een plek aan te wijzen waar je 
bent, of zit je dan overal? 5 Is ons bewustzijn nu en dan een afsplitsing 
van de algemeen denkende materie? Vervallen de persoonlijkheden 
als het lichamelijke ophoudt te bestaan, of zijn deze persoonlijkhe-
den nu ook al schijn? Is de materie bezig ons bewustzijn te laten ver-
vallen en in te voegen in het geheel? Waarom zou de materie zo’n 
afsplitsing creëren en weer teniet doen? Bestaan er nog tegenstrijdig-
heden en een streven deze op te heffen als het lichamelijk is verdwe-
nen?  
Kan een machine of kunnen andere vormen van hogere intelligentie 
leven en het eeuwige leven bereiken? En als de machine eeuwig le-
ven bereikt, heeft deze dan nog beweegredenen om nieuwe dingen 
en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken? Of betekent eindeloos le-
ven almacht en alwetendheid en is er dan geen sprake meer van 
iets nieuws of van de creatie van waarheid via strijd? Bestaan in zo’n 
situatie nog individuen, en zijn deze individuen ook almachtig, alwe-
tend en onsterfelijk. Betekent almacht dat een einde kan worden ge-
maakt aan zichzelf en aan alles? Dit zou in strijd zijn met oneindige 
existentie, met eeuwig leven. Zijn er meerdere definities te geven van 
leven? Is in het geval van almacht, alwetendheid en eeuwig leven 
nog sprake van ontwikkeling, beweging, tijd en ruimte? Kunnen on-
sterfelijken en almachtigen een eindeloos aantal onsterfelijken en al-
machtige scheppen, en een eindeloos aantal heelallen met een 
eindeloos aantal onsterfelijken en almachtigen? Kunnen de onsterfe-
lijken en almachtigen de sterfelijken onsterfelijk en almachtig maken? 
Zijn onsterfelijkheid, almacht, oneindigheid en alwetendheid aan wet-
matigheden gebonden en hoe zien deze wetmatigheden er dan 
uit? Heeft waarheid alleen betekenis voor sterfelijken en niet-alweten-
den, of ook voor alwetenden en onsterfelijken? Uit bovenstaande vra-
gen volgt een eindeloos aantal vragen die wellicht beantwoord kun-
nen worden door onsterfelijken, almachtigen en onwetenden. Wij 
sterfelijken hebben daar niet genoeg tijd voor.  
 

 
5 In de film Lucy, van Luc Besson, is de hoofdpersoon tegelijkertijd overal en 
kan alles voelen en weten. In The Last Question, schrijft Asimov over de herse-
nen als pure energie die een nieuw heelal schept als het onze uitsterft. 
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Waarschijnlijk is de werkelijkheid veel complexer dan wij ons nu kun-
nen voorstellen. Wij kunnen ons ook niet indenken hoe zij zich in de 
toekomst precies gaat ontwikkelen. Wij kunnen hiernaar gissen en 
hierover speculeren en fantaseren. Vroeger dachten wetenschap-
pers dat de aarde zich op de rug van een schildpad bevond en 
deze weer op de rug van een ander schildpad en zo tot in het onein-
dige, het heelal werd voorgesteld als een ‘pannenkoek’ en de aarde 
als het onbeweeglijke centrum van het heelal. Tegenwoordig wordt 
het heelal wiskundig en grafisch voorgesteld als een ‘broekspijp’, ’do-
nut’ en ‘schotel’. Welke opvattingen we voor waar aannemen veran-
dert met de ontwikkeling van onze creaties, waarnemingen en ken-
nis. En elk van deze waarheden wordt gebruikt en toegepast zolang 
wij haar niet vervangen door andere, waarmee we onze wereld beter 
denken te kunnen verklaren, hanteren en voorspellen.  
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Nawoord  
 
Wetenschappelijke kennis is essentieel voor de ontwikkeling van waar-
heid. Ontdekkingen in de natuur – en wiskunde hebben aangetoond 
dat de werkelijkheid anders en ingewikkelder in elkaar zit dan wij 
dachten. De relativiteitstheorie toonde aan dat niet langer is vol te 
houden dat ruimte en tijd van elkaar onafhankelijke en absolute 
grootheden zijn. Kwantummechanische experimenten bewezen de 
onmogelijkheid om met zekerheid tegelijkertijd de positie en snelheid 
van microdeeltjes te bepalen. En Gödel ontdekte dat we in de wis-
kunde tevergeefs zoeken naar een vaste grond. Kennis die de status 
had van absolute waarheid, overal en altijd geldig, bleek veel min-
der zeker te zijn dan we dachten.  
De nieuwe onzekerheden waren een voedingsbodem voor nieuwe 
vormen van scepticisme, voor overtuigingen dat we de wereld niet 
kunnen kennen omdat de kloof tussen hoe wij de wereld waarnemen 
en hoe deze op zichzelf is onoverbrugbaar is. We kunnen volgens dit 
soort opvattingen de werkelijkheid interpreteren, maar deze interpre-
taties zeggen niets over de werkelijkheid zelf. Waarheid is daarmee 
voor sceptici een onbruikbare categorie geworden. 
Onze kennis over de werkelijkheid is niet zo zeker en onveranderlijk als 
lange tijd werd aangenomen, maar het is niet onmogelijk om kennis 
op te doen over de werkelijkheid. Waarheid is geen zinloos begrip 
geworden, ze heeft alleen een andere betekenis gekregen. Onze 
hersenen en gedachten zijn opgebouwd uit dezelfde bouwstenen 
(microdeeltjes) als de overige materie, dit vormt een belangrijke voor-
waarde voor de mogelijkheid om met ons denken kennis te verwer-
ven over de werkelijkheid. Door de eenheid van onze gedachten en 
de materie is de werkelijkheid toegankelijk voor ons denken. We toet-
sen onze ideeën en aannames over verschijnselen in werkelijkheid en 
dit levert resultaten en praktische toepassingen op. Deze vormen het 
bewijs dat we de werkelijkheid die los van ons denken existeert, kun-
nen begrijpen en gebruiken. Zolang aannames niet praktisch ge-
toetst worden blijven zij gissingen die juist of onjuist kunnen zijn. Toet-
sing levert bewijzen voor de juistheid of onjuistheid van een theorie en 
voor wat we als waarheden accepteren.  
Een groot deel van onze kennis bestaat uit aannames die berusten 
op door anderen opgedane ervaringen en uitgevoerde experimen-
ten. Als individu kunnen we maar een fractie toetsen van alle veron-
derstellingen over de wereld, en vertrouwen we op wat ons als kennis 
wordt doorgegeven. Wij kunnen ons deze bevindingen eigen maken 
en deze praktisch toepassen. Kennisverwerving is een collectief en 
historisch proces van opdoen en overleveren van kennis en hierop 
voortbouwen. Hoe meer onze kennis groeit, hoe meer de gebieden  
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groeien waarvan we weinig afweten, we onderscheiden en bereke-
nen krachten maar kunnen niet verklaren wat zij zijn, we vermoeden 
nu dat we maar vijf procent van alle materie waarnemen, we veron-
derstellen het bestaan van meerdere universa maar hebben geen 
middelen om dit te bewijzen, we weten niet of de werkelijkheid plat 
is, driedimensionaal of nog meer dimensies heeft, en de werking van 
onze hersenen is nog grotendeels een mysterie. 
De geschiedenis laat zien dat veranderingen in onze praktijk ertoe lei-
den dat voor waar aangenomen theorieën over de werkelijkheid wor-
den aangevuld, herzien, vervangen of in vergetelheid raken. Met de 
telescoop werd aangetoond dat de aarde niet het centrum is van 
het heelal en om de zon draait, de microscoop toonde ons de we-
reld van micro-organismen die voorheen voor ons onzichtbaar was, 
en in de Oudheid dacht men dat leven uit modder ontstond. 
Niet de feiten op zich beïnvloeden de waarheid of onwaarheid van 
iets, maar onze interpretatie van de feiten bepaalt of we iets als 
waarheid accepteren, als juiste verklaring van de werkelijkheid, en dit 
beïnvloedt weer onze praktijk. De ontdekking met behulp van de mi-
croscoop van niet met het blote oog zichtbare organismen, bacte-
riën, het vinden van bewijzen dat bacteriën tal van ziekten veroorza-
ken en de aanvaarding van deze ontdekkingen als waarheid, kon 
niet voorkomen dat bacteriën ziekteverwekkers zijn, maar beïn-
vloedde wel onze praktijk van het behandelen van ziekten en vermin-
derde bijgeloof.  
Met de kennis waarover we beschikken verhouden wij ons tot de wer-
kelijkheid en interpreteren wij deze. Waar wij geen weet van hebben, 
heeft voor ons geen betekenis, bestaat voor ons niet. De grens van 
onze kennis vormt voor ons de grens van het heelal en van wat we 
als waar aannemen. We kunnen geen perspectief innemen buiten 
onze kennis. Waarheid is wat wij vanuit onze kennis weten over de 
werkelijkheid en accepteren als waar. Doordat waarheid is gekop-
peld aan onze kennis en aan ons handelen wordt zij gecreëerd door 
onze historisch, collectief en maatschappelijk gegroeide verhouding 
tot de werkelijkheid. 
Waarheid is een vorm van zoeken, we onderzoeken de werkelijkheid 
en ontdekken verbanden die we voor waar aannemen. Met dit zoe-
ken veranderen we onze kijk op de werkelijkheid en vormen, creëren 
we werkelijkheid en waarheid. Oorzakelijke verbanden die voor ons 
onbekend waren of die nog niet bestonden, krijgen voor ons beteke-
nis en worden door ons gemaakt. 
Wij hanteren waarheid als een categorie om het verschil aan te ge-
ven tussen juiste en onjuiste theorieën en opvattingen. Aannames 
over wat als waar beschouwd wordt dienen als een soort ijkpunten  
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waarop we voortbouwen. Meting en praktische toetsing levert ons in-
zichten op over de werkelijkheid, inzichten die we als waarheid ac-
cepteren en kunnen toepassen en van waaruit wij de werkelijkheid 
verder onderzoeken. Van de andere kant weten we dat onze kennis 
en wat we als waar beschouwen voorlopig is, voor aanvulling en her-
ziening vatbaar. 
Waarheid is op verschillende manieren met de andere levensgebie-
den verweven en functioneert bijvoorbeeld in de kunst anders dan in 
de rechtspraak. Zolang een kleine elite de gelegenheid heeft de pro-
ductieoverschotten toe te-eigenen en daarmee de macht en het 
recht in handen heeft, zijn wetenschap, moraal, rechtspraak, de 
nieuwsmedia en alle andere levensgebieden ingebed in een sa-
menleving waarin deze elite de feiten en waarheden bepaalt. De 
elite van rijke machthebbers bepaalt welke mogelijkheden gereali-
seerd worden, welke theorieën aan de praktijk getoetst worden, 
welke feiten en verbanden onthuld en toegedekt worden, welke fei-
ten gecreëerd worden en wat hiervan door ons als waar wordt be-
schouwd. Zij creëren wat toegestaan is om te doen en wat aange-
nomen wordt als waarheid. Tot nu toe heeft in elke maatschappij de 
groep machthebbers, farao’s, keizers, en imperialisten, met wetten 
de vrije beoefening van wetenschap en daarmee ook de inhoud 
van waarheid beperkt. 
Wij maken van de werkelijkheid een werkelijkheid voor ons, wij creëren 
werkelijkheid en waarheden, en maken virtuele realiteiten die onder-
deel worden van deze werkelijkheid. We kunnen gissen hoe werkelijk-
heid en waarheid in de toekomst gaat functioneren. Blijft de mens-
heid bestaan of creëert zij haar eigen ondergang? Is de door haar 
ontwikkelde kunstmatige intelligentie de volgende stap in de evolutie, 
en gaat deze de mens vervangen? Heeft waarheid dan nog beteke-
nis? Wij kunnen vanuit het nu slechts vermoeden hoe de toekomst er-
uit zal zien, maar met onze kennis kunnen wij onze werkelijkheid wel 
richten, en beïnvloeden welke waarheden zich ontwikkelen.  
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