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10]   lessen voor de 21e eeuw 
 

 

 

 

we leven in een tijd waarin veel zekerheden onder druk staan: 'de wereld staat op z'n kop' hoor ik steeds vaker 

  technologische ontwikkelingen in m.n. ICT en robotica zijn niet te stuiten, en hun toepassingen niet te voorspellen 

  op (geo)politiek en economisch vlak maken we ingrijpende veranderingen mee die de toekomst bepalen 

  berichten komen tot ons via diverse media, waarbij informatie, sensatie en nepnieuws niet te scheiden zijn 

  er verloopt steeds meer communicatie via (social) media, waardoor we in een virtuele werkelijkheid lijken te leven 

 

dit leidt tot een apocalyptisch gevoel van verwarring, onveiligheid, onzekerheid, somberheid, etc 

dit uit zich in bezorgdheid over normen & waarden, over onze identiteit, over de toekomst, etc. 

er zijn 1001 oorzaken aan te wijzen, vanuit 1001 invalshoeken (politiek, sociologisch, psychologisch, etc) 

maar veel van die oorzaken zijn nader beschouwd misschien slechts symptomen 

onze assertieve, impulsieve en grillige omgang met nieuws, media, de ander, etc is daar wellicht één van 

 

 

informatie-maatschappij 

 

een belangrijke factor is de constellatie waar we sinds kort (deze eeuw) in leven: de informatie-maatschappij 

een maatschappij "waarin de creatie, verspreiding, gebruik, integratie en manipulatie van informatie 

     een belangrijke economische, politieke en culturele activiteit is" 

motor achter de informatie-maatschappij is de digitale informatie- en communicatie-technologie (ICT) 

deze hebben gezorgd voor een informatie-explosie die alle aspecten van het moderne leven beinvloeden: 

economie, politiek, overheid, media, onderwijs, gezondheid en het persoonlijke en sociale leven van burgers 

 

de informatie-maatschappij klinkt als een verwerkelijking van de utopie van de Verlichting 

de Verlichting is de periode in de westerse geschiedenis van de 17e tot de 20e eeuw 

een centraal idee was dat informatie / kennis leidt tot beter begrip van de wereld, en zo tot emancipatie 

de vooronderstelling daarbij was dat informatie betrouwbaar is: zonder waarheid geen kennis 

zo kwamen 'de Rede' en (bij)geloof tegenover elkaar te staan: Verlichting = kennis = mondigheid = macht 

er werd groot vertrouwen gesteld in de wetenschap en journalistiek om die waarheid te (re)presenteren 

het succes van het geloof in objectiviteit en neutraliteit kwam dus voort uit vertrouwen in autoriteit 

autoriteiten op hun gebied (journalisten, wetenschappers, medici, etc) waren 'hoeders van de waarheid' 

het germaanse woordje 'echt' betekent: gelegitimeerd / wettig (vgl: 'in de echt verbinden') 

 

na-oorlogse geemancipeerde burgers lijken alles uit het leven te moeten halen: stilstand is achteruitgang 

informatie speelt daarin een belangrijke rol: kennis = macht = emancipatie = vrijheid 

wie op de hoogte wil blijven van de actualiteit heeft weinig aan verjaarde kennis van gisteren 

technologische ontwikkeling, en in haar kielzog de wereld, verandert zo snel dat stilstand achteruitgang is 

en in de informtie-maatschappij speelt het hier & nu zich af op de online media 

via whats-app, facebook, en twitter weten we wat oma op vakantie eet, alsook wat Trump op Fox News ziet 

op het 8 uur-journaal horen we dan een samenvatting daarvan, en in de krant lezen we de opinie daarover 

maar politici zitten ook op facebook en twitter, en reageren op 'wat er speelt', bijv. via Twitter 

waar de media dan weer over berichten: eerst online, dan op TV, en dan op papier (voor zolang het duurt) 
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dit heeft zijn effect gehad op de erkenning van de de legitimiteit / autoriteit van 'hoeders van de waarheid' 

ICT verandert ons persoonlijke, sociale en maatschappelijke leven op alle fronten zeer ingrijpend 

dat beperkt zich niet tot ons gebruik van op het internet aangesloten smart-phones, tablets, laptops, etc 

het functioneren van alle maatschappelijke instituties is onderhevig aan de gevolgen van de digitale revolutie 

andersom geldt dat maatschappelijke domeinen steeds meer geintegreerd worden in de digitale wereld 

 

 

commercie - media - ICT 

 

een belangrijke ontwikkeling is de verstrengeling van commercie, media en digitalisering 

dit heeft geleid tot een ingrijpende transformatie van ons leven, zowel maatschappelijk als persoonlijk 

   commercie: vanaf de jaren '80/'90 is er sprake van 'vermarkting' van de publieke sfeer 

     voorheen (semi)-autonome domeinen kregen te maken met privatisering, deregulering, etc 

     nutsvoorzieningen, onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, de media, etc 

     oplage- en kijkcijfers werden belangrijker, patienten werden clienten, de burger werd consument 

   media: van '90-'95 werden commerciele partijen tot het omroepbestel toegelaten (Veronica, RTL, SBS, etc) 

     kranten zochten de aandacht met grotere koppen, meer foto's / plaatjes, en full-color lay-out 

     kolommen tekst worden onderbroken met 'opvallende quotes', statistische weetjes / feitjes, etc 

     ook werd het nieuws 'persoonlijker' (human interest) zodat de lezer zich kan identificeren met het verhaal 

     essentieel is tenslotte het 'haakje': nieuws moet opgehangen kunnen worden aan de actualiteit 

     d.w.z: al iets niet al in het nieuws is, moet het wel heel belangwekkend zijn om het te publiceren 

     zo creeert de stroom van informatie ('het nieuws') een virtuele werkelijkheid, een 'waan van de dag' 

   ICT: het verdienmodel van gratis diensten op internet is het verkopen van de aandacht van de gebruiker 

     adverteerders of kopers van user-information willen dat de gebruiker op de site blijft, blijft liken / klikken 

     die inter-activiteit bevordert bij de gebruiker het gevoel van 'gehoord' en 'erkend' te worden 

     op dat wat de gebruiker ervaart (leest/ziet) kan hij meteen reageren, hetgeen voldoening geeft 

     maar de logica erachter is misleidend: "if you're not paying, you're not the customer; you’re the product" 

     behavioral targeting = analyse van bezoekersgedrag om interesses / vatbaarheid te achterhalen 

     a.h.v. de click-through rate kan de content (aanbod) afgestemd worden op de individuele gebruiker  

     Google's missie is “to organize the world’s information and make it universally accessible and useful” 

     “the perfect search engine understands exactly what you mean and gives you back exactly what you want” 

 

we willen als consument / burger niet misleid worden, en eisen dat informatie objectief / neutraal is 

maar informatie is in de mate waarin het wat met ons doet is per definitie niet neutraal 

met informatie die ons koud laat, ons niets doet (qua gemoed), doen we ook niks (qua gedrag) 

wil je effect sorteren (omzet draaien, verkopen, oplage, kijkcijfers) dan moet je mensen raken 

  de commercie probeert via reklame ons veelal te verleiden door ons verlangen / begeerte te wekken 

  veel nieuws boezemt ons angst in, baart ons zorgen, of wekt onze verontwaardiging 

onze respons hierop (kopen, liken, reageren, doorklikken) beloont de aanbieders ervan 

ook (tendentieuze) berichtgeving en (misleidende) reklame zijn dus vormen van behavioral targeting 

 

   de onrust die de sociale media faciliteren creëren een sfeer van permanente hetze (van Reybrouck) 

     dit cultiveert een aanhoudende staat van gekrenktheid en lichtgeraaktheid (Bas Heijne: NRC, 23 apr 2017) 

     dit heeft z'n weerslag op het maatschappelijk debat: reactie op reactie op reactie vormt kettingreacties 

     terwijl een constructieve dialoog reflectie en terughoudendheid vereist, en tijd om te luisteren 
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de vercommercialisering van de media en de opkomst van de beeld-cultuur hebben de wereld veranderd 

de politiek heeft aan macht ingeboet t.a.v. de media, die steeds meer inspeelt op gevoel en 'wat er leeft' 

zo is berichtgeving steeds meer onderhevig geworden aan de waan van de dag, het gevoel van het moment 

critici stellen dat we steeds meer in een mediacratie of emocratie leven, dan in een democratie 

de opkomst van het populisme lijkt hand in hand te gaan met de opkomst van internet / nieuwe media 

de roep om meer inspraak resulteert in partijen die willen afreken met de oude politiek; o.a. via referenda 

de vrees van het anti-populistische kamp is dat de mondige burger zich baseert op onbetrouwbare informatie 

als we niet oppassen verwordt onze representatieve democratie tot een reaguurders-democratie (Geen Stijl) 

 

nep-nieuws & post-truth 

 

sinds de verkiezingen in de V.S. zijn we als nieuws-consumenten ineens in de ban van nep-nieuws: 

een bedreiging voor 'degelijke journalistiek' die objectiviteit en neutraliteit hoog in het vaandel heeft 

maar behalve het internet-fenomeen 'trollen' is er niets nieuws onder de zon: 

we vertrouwen op informatie die ons aangereikt wordt door bronnen die we vertrouwen 

zonder dat vertrouwen verdwijnt het informatie-gehalte van informatie als sneeuw voor de zon 

maar informatie is nog nooit objectief en neutraal geweest, en kan dat ook nooit zijn 

informatie is hooguit betrouwbaar, in de zin dat we de bronnen ervan vertrouwen (wetenschap, journalistiek) 

de misleiding ligt in het geloof in objectiviteit / neutraliteit; hetgeen de vraag oproept wat informatie is 

 

informatie zijn data, (empirische) gegevens die nodig zijn om een programma of plan uit te voeren 

deze data zijn altijd ingebed in een context: software, een theorie, verklaring of model, beleid, etc 

we moeten informatie kunnen duiden, op waarde kunnen schatten, in perspectief kunnen plaatsen 

zonder perspectief / vraag- of probleemstelling geen antwoord / geen informatie (wie overal is, is nergens) 

we moeten ons bewust zijn van ons eigen perspectief, en onze vraagstelling, om informatie te duiden 

informatie / feiten zonder context hebben geen betekenis, en dragen niet bij aan kennis of begrip 

in een wereld gedomineerd door informatie zonder context dreigt betekenisloosheid en verwarring 

 

en dit is precies de wereld waarin nep-nieuws zich aandient: er is geen consensus meer over wat waar is 

daarom heet ons tijdperk met ingang van 2017 het 'post-truth era': God is dood! (Nietzsche) 

er is een groeiend wantrouwen jegens autoriteit, de gevestigde wetenschap, journalistiek, politiek, etc 

tegelijkertijd wordt de samenleving gekenmerkt door onzekerheid, angst, verwarring en rusteloosheid 

zo bezien is de informatie-maatschappij geen verwerkelijking van de utopie van de Verlichting 

eerder het tegenovergestelde: de overload aan informatie maakt ons ongefocust, verstrooid, impulsief 

Frank Zappa: “information is not knowledge, knowledge is not wisdom, wisdom is not truth [...]” 

 

als we anno 2017 op zoek gaan naar informatie, zetten we de TV aan, lezen de krant of gaan we online 

enkelen, die op zoek zijn naar wijsheid, lezen Lao Tze, Seneca, Erasmus of Gandi 

of wachten tot we ouder en meer ervaren zijn; want wijsheid komt met de jaren 

ten minste: dat was zo... tot het moment dat de technologie ons inhaalde 

maar welke wijsheid van opa & oma heeft nog waarde voor kleinzoon / kleindochter? 

 

tradities zijn belangrijk: om als museum-stuk een lemma te krijgen op wikipedia, opdat ze niet verloren gaan 

of om de hoofdrol te krijgen in een discussie over normen & waarden, en de Nederlandse identiteit 

maar we weten ze niet meer te vertalen naar de huidige tijd, en ze in te passen in het moderne leven 

dat wil echter niet zeggen dat ze geen waarde meer zouden kunnen hebben voor de moderne mens 
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het brein 

 

onrust is geen objectief gegeven eigenschap van de wereld, maar een (subjectieve) gemoedstoestand 

en het is vooral de moderne mens die sinds een jaar of 20 in toenemende mate onrust ervaart 

kijkend naar recente ontwikkelingen is een belangrijke factor de integratie van commercie, media, en ICT: 

‘vermarkting’ van de publieke sfeer, de waan van de dag, en behavioral targeting versterken elkaar 

deze ontwikkelingen hebben een problematische relatie tot onze psychische gesteldheid 

de commercie, nieuws & informatie, en interactieve digitale media danken hun integratie aan ons brein 

laten we de relatie van deze fenomenen tot onze psychische gesteldheid eens nader beschouwen 

 

al sinds de oudheid (Plato, Aristoteles) wordt de menselijke ziel ingedeelt in 3 componenten: 

   logos / nous (verstand / rede / ratio / bewustzijn, oordeelsvermogen) 

   thymos  (passie / hartstocht, streven naar erkenning / ambitie / eergevoel) 

   eros / epithymia (begeerte / verlangen / behoeftigheid) 

 

we herkennen deze verdeling nog in ons huidige taalgebruik en politieke identificatie: 

   de redelijkheid van de intellectuele elite 

   de passie / ambitie van de ondernemer 

   het onderbuik-gevoel / hang naar behoeften-bevrediging en entertainment van de massa 

 

we identificeren onszelf als snel met 'de rede', ons weldenkende, rationele 'ik', ons bewustzijn 

in navolging van Descartes (en de westerse traditie) zeggen we: "ik denk dus ik ben" 

het denken wordt opgevat als een informatie-verwerkend systeem, in staat om de wereld te begrijpen 

emoties worden al snel gediskwalificeert als 'irrationeel', voortkomend uit de 'onderbuik' 

zo delen we mensen in: we menen van onszelf dat we rationeel denkende, redelijke wezens zijn 

sommigen onder ons laten zich leiden door verlangens, begeerten, passies en hartstochten 

en sommigen door irrationele onderbuikgevoelens; emoties van de laagste soort, en mogelijk gevaarlijk 

 

de hedendaagse hersenwetenschap / neurologie heeft dit pre-wetenschappelijke model van de ziel verlaten 

in werkelijkheid is ons psychisch functioneren een complexe interactie van ratio en emotie 

maar met een beetje goede wil herkennen we er nog iets van in het triune brein (Paul D. MacLean) 

dit model verdeelt het brein onder in 3 evolutionaire stadia van ontwikkeling: 

   het reptielen-brein   = hersenstam: betrokken bij vitale functies en stress 

   het zoogdier-brein   = limbisch systeem: betrokken bij emotie, motivatie, genot, emotioneel geheugen 

   het cognitieve brein = hersenschors: betrokken bij cognitieve taken 

 

deze gebieden, die weliswaar evolutionair gelaagd zijn, zijn echter functioneel geintegreerd: 

het is niet zo dat rationaliteit en gevoel discrete 'producten' van gescheiden hersengebieden zijn 

ons denken, voelen en leren komt voort uit een complexe samenwerking tussen velen hersen-gebieden 

zonder ons 'emotionele brein' geen leer-proces, zonder cognities geen angst-stoornis, etc 

bij informatie-ververking (zoals leren, oordelen en beslissen) zijn diverse hersen-processen betrokken 

niet alleen in de hersenschors (cognitieve brein), maar ook in het limbisch systeem en de hersenstam 
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stress - emoties - cognitie 

 

een van de meest basale functies van het zenuwstelsel is het reageren op prikkels uit de omgeving 

omgevings-prikkels zijn de informatie op basis waarvan het organisme handelt / keuzes maakt 

heftige prikkels zijn stressoren, die stress-hormoon aanmaken, die het organisme motiveren tot actie 

 

de locus coeruleus in de hersenstam (reptielen-brein) is een groepje cellen dat nor-adrenaline aanmaakt 

deze neuro-transmitter (en hormoon) is betrokken bij alertheid en schrik-reactie 

dit hersen-gebied is vele miljoenen jaren oud, en vind z'n evolutionaire oorsprong bij vis-achtigen 

andere stresshormonen zijn adrenaline en cortisol, geproduceerd in de bijnieren 

stress helpt het organisme tijdig en adequaat te reageren door angst of agressie op te roepen 

stress is essentieel voor de fight or flight-respons (acute stress respons; Walter Bradford Cannon) 

 

het limbische systeem (zoogdierbrein) is het belonings-centrum dat ons denken en handelen conditioneert 

het is betrokken bij: emotie, gedrag, motivatie, lange-termijn geheugen, leer-processen, en verslaving 

heftige prikkels triggeren ons meer dan zwakke, waardoor we vatbaarder zijn voor basale emoties: 

genot/passie - liefde/erkenning - angst/afkeer - woede/verontwaardiging zijn sterke basale emoties 

deze winnen het gemakkelijk van reflectie, rationele overwegingen en genuanceerde analyse 

daarvoor is namelijk meer tijd nodig, en meer afstand tot de prikkels (‘eerst tot 10 tellen’) 

 

Joseph E. LeDoux noemde deze verschillende trajecten low-road & high-road 

   de low-road = is de geconditioneerde, primitieve, pre-reflectieve, lichamelijke reactie op een stimulus 

   de high-road = zijn de emotionele en cognitieve processen die erop volgen, waaronder bewustzijn 

commercie (ook commerciele media) speelt daar op in: ‘sex sells’ / ‘fear sells’ (Max Brooks) 

zowel marketing-technieken als de media spreken onze onbewuste, emotionele driften aan 

 

de 'hardware' van ons brein / hersenen is de afgelopen 50.000 jaar niet veel veranderd 

de informatie-omgeving (cultuur) van dat brein is echter enorm geevolueerd 

   we leven in steeds grotere en complexere samenlevingen 

   de uitvinding / evolutie van het schrift heeft onze communicatie & kennis veranderd 

   de boekdrukkunst resulteerde in een enorme accumulatie en verspreiding van kennis 

   massa-media (krant / radio / TV) versnelde en intensiveerde dit proces 

   digitale media / internet versnelt en intensiveert dit proces, plus dat het interactief is 

 

 

informatie & stress 

 

in de veilige omgeving die de moderne maatschappij biedt hebben we weinig te maken met acute stress 

met chronische stress daarentegen hebben we meer te kampen dan ooit tevoor in onze evolutie 

de moderne maatschappij zadelt ons op met een overload aan informatie en emotionele prikkels 

commerciele reklame, nieuws-media en digitale media spelen in op onze basale emoties en reacties 

de tijd nemen voor bezinning / reflectie wordt ontmoedigt, terwijl snel reageren wordt aangemoedigd 

alles wordt zoveel mogelijk gesimplificeerd tot een digitale 1 of 0 uitkomst: 

   good guy  ↔   bad guy (framing door nieuws-media) 

   winner    ↔   loser (talentenshow's, kookprogramma's, dating) 

   waar    ↔   onwaar (is het A, of toch juist B?) 
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context, nuance, het proces, blijft onzichtbaar, en daardoor wordt ons reflectieve brein niet aangesproken 

deze simplificatie past goed in het fight-or-flight schema (acute stress respons; Walter Bradford Cannon) 

 

naarmate de dreigingen abstracter worden, krijgen we het moeilijker om die informatie te duiden 

er is een relatie tussen hersen-inhoud en groeps-grootte waarmee we als homo sapiens om kunnen gaan 

we zijn evolutionair mentaal toegerust voor omgang met een groep van rond de 150 mensen 

dat staat in scherp contrast met deze tijd waarin we doorlopend geconfronteerd worden met de ‘grote wereld’ 

wat doen we met verhalen over oorlog, vluchtelingen, milieu, terrorisme, banken-crisis, pedofielen, etc? 

 

onze steeds complexer wordende cultuur zadeld ons op met steeds meer stressoren 

ook op niveau van het dagelijkse leven worden we aan steeds meer stressoren bloot gesteld 

   weer-alarm: als het maar even harder waait, regent of sneeuwd dan normaal is het 'code geel' 

   terrorisme: de terreur-dreiging in Nederland is al een paar jaar op niveau 'substantieel' 

   burgernet-app: u ontvangt een oproep wanneer er een incident is in uw buurt 

   NL Alert: geregeld stuurt de overheid een SMS, zodat men kan checken of zijn telefoon juist is ingesteld 

   hartslag-, bloeddruk en stappenmeters houden bij hoe het met onze fysieke conditie is gesteld  1 

maar ook andere stressoren, die minder ernstig lijken, dragen bij aan een voortdurend beroep op onze aandacht 

diensten als whatsapp, facebook, en twitter bezorgen jongeren slaaptekort en concentratie-problemen 

 

onze stress-respons is een alarm-systeem dat in de moderne maatschappij te vaak en te snel afgaat 

stressoren waar de modene mens onder lijdt zijn niet somatisch van oorsprong, maar cognitief-emotioneel 

door een overload aan informatie (waarvan veel non-informatie) kunnen we grip op het bestaan verliezen 

onze capaciteit om na te denken, te reflecteren en tot een afgewogen oordeel te komen neemt af 

chronische twijfel maakt ons besluiteloos, onzeker, lusteloos, somber, chronisch moe, etc 

dit contrasteert met de ervaren sociale druk om succesvol, opgeruimd en doortastend te zijn 

wat tot verdere onzekerheid, faalangst, en depressie kan leiden 

 

1,1 miljoen mensen in Nederland slikken anti-depressiva, maar zijn niet allemaal depressief 

er is een toename van stress-gerelateerde stoornissen, zoals burn-out, slapeloosheid en depressie 

bij jongeren zie je een veelheid aan stressoren: keuze-stress, prestatie-druk, sociale druk, etc. 

ze moeten voldoen aan een ideaalbeeld op social-media waar iedereen het altijd gewéldig heeft 

de paradox is dat deze voortdurende blootstelling aan informatie-prikkels verslavend is: 

we willen weten wat er speelt, wat trending topics zijn, reageren op andermans ‘reaguursels’ 

we willen geraakt worden, bewogen worden, bij de groep horen, onze verontwaardiging uiten, etc 

dit leidt tot infobesitas: dwangmatig op de hoogte blijven, vanwege de 'fear of missing out' (FOMO) 

ook leidt het tot normering van het leven: we proberen ons voortdurend te spiegelen aan anderen 

vragen als 'voldoe ik wel?' maken de mens onzeker, en sporen aan tot conformatie 

de aandacht voor uiterlijkheden maakt de sociale interactie competitief en oppervlakkig 

we proberen het moderne leven te managen door te multi-tasken, maar doen veel dingen maar half 

 

in de informatie-maatschappij is aandacht het schaarse goed geworden, en dus geld waard 

zo is het trekken van onze aandacht het verdien-model voor platforms als facebook, twitter en whatsapp 

maar dit geldt ook voor conventionele massa-media en commerciele reklame: 

text crawls, pop-up ads, capsule summaries en info-snippets moeten onze aandacht trekken en vasthouden 

en dat kan alleen maar door deze informatie kort, bondig, simpel en emotioneel aansprekend te maken 

dus ook vanuit het aanbod wordt informatie competitiever en oppervlakkiger 
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door ons pre-reflectieve stress-respons- en belonings-systeem aan te spreken wordt de wereld vluchtig 

we nemen niet meer de tijd om langzaam, aandachtig te lezen, te reflecteren, bezinnen, en herkauwen 

zo ontnemen we onszelf de mogelijkheid om te leren: deep reading en deep thinking gaan hand in hand 

 

internet is een ‘kakofonie van stimuli’ (Nicholas Carr: The shallows - what the internet is doing to our brains) 

‘try reading a book while doing a crossword puzzle; that’s the intellectual environment of the internet’ 

zie ook:  Maggie Jackson: Distracted - The Erosion of Attention and the Coming Dark Age 

 Torkel Klingberg: The Overflowing Brain - Information Overload and the Limits of Working Memory 

 

moderne media (zowel op papier als op internet) nodigt uit tot vluchtig en oppervlakkig lezen 

we zijn hongerig naar steeds weer nieuwe informatie, naar afleiding, sensatie, geprikkeld worden 

daarmee stimuleren / conditioneren we emotionele reacties (erkenning, verontwaardiging, boosheid) 

zo trainen we ons brein om oppervlakkig te denken; in instant informatie en instant oplossingen 

 

de moderne eis van efficiency / onmiddelijkheid is: 'cut to the chase' (meteen naar de achtervolging) 

we zappen, skimmen en browsen om zoveel mogelijk informatie tot ons te nemen; te 'ervaren' 

en we klikken, liken en sharen om onze ervaringen mede te delen aan anderen 

vraag is: doen we er ook meer kennis door op? worden we er wijzer van? of socialer? 

 

commercie, media en internet vormen een gevaarlijke combinatie, op persoonlijk en maatschappelijk niveau 

ze spelen in op onze emoties: onze verlangens, behoeften en angsten, en ze conditioneren die 

want onze emoties en cognities worden tot op grote hoogte aangeleerd / geconditioneerd 

dit kan d.m.v. directe persoonlijke blootstelling, of indirect, door culturele informatie-overdracht 

hang naar genotsmiddelen is direct, angst voor terrorisme indirect (tenzij je een aanslag heb meegemaakt) 

terrorisme (zeker in het westen) is als doodsoorzaak bijna niet terug te vinden in de statistieken 

luchtvervuiling, obesitas, huiselijke ongelukken, het verkeer, zelfdoding, tabak etc maken veel meer slachtoffers 

niet de terroristen ontwrichten onze samenleving: dat doen we zelf, samen met de media die we/ons gebruiken 

 

veel moderne stressoren zijn ingebeeld; we laten ons erdoor gek maken 

maar stress hebben om dingen die buiten je macht liggen is nutteloos, laat staan het cultiveren ervan (zie stoa) 

door onze stress-respons- en belonings-systeem te (laten) voeden met stimuli worden we bovendien lui 

we verontachtzamen die mentale functies die concentratie, aandacht, en reflectiviteit mogelijk maken 

i.p.v. onze capaciteit tot reflectie te trainen, conditioneren we onze emotionele reflexen: genot, angst, woede 

dit leidt tot impulsiviteit, verstrooidheid, een korte concentratie-boog, verdeelde aandacht, en gebrek aan reflectie 

we vervelen ons sneller, raken sneller gefrustreerd, worden impulsiever, laten ons leven leiden door stimuli 

we gunnen onszelf geen tijd onze concentratie, onze aandacht, en ons reflectieve vermogen te trainen 

het motto van deze tijd lijkt soms wel: 'een dag niet geleefd worden is een dag niet geleefd' 

 

dit legt wellicht een tekortkoming in onze moderne westerse cultuur en mentaliteit bloot: 

we zijn practical dreamers: idealistisch maar resultaat-gericht; we willen alles naar onze hand zetten 

onze doel-middel rationaliteit is uit op (be)grijpen en (be)vatten, vooral om te (be)heersen 

waarden als ondernemingszin, activiteit en assertiviteit worden hoger aangeslagen dan gelatenheid en rust 

efficientie, controle en meetbaarheid worden hoger aangeslagen dan berusting en vertrouwen 

we willen snelle resultaten, directe antwoorden, onmiddelijke oplossingen, instant bevrediging 

onvoorspelbaarheid, gebrek, verveling en leegte moeten opgevuld worden met technologie en entertainment 
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zo bezien is onze grootste angst de angst voor 'het niets': leegte, betekenisloosheid, twijfel, en het lot (pech) 

getuige het spreekwoord: ledigheid is des duivels oorkussen (een leegh mensch is een duyvels oorkussen) 

 

niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook op sociaal-politiek nivau verdragen we steeds minder 

'wat ging er mis? hoe heeft dit kunnen gebeuren? wie er verantwoordelijk? wat wordt eraan gedaan?' 

de politiek wordt steeds meer gezien als bestuur, verantwoordelijk voor ons geluk, veiligheid en welbevinden 

en politici reageren op de waan van de dag met loze beloftes en populistische retoriek 

'het kan niet zo zijn dat...', 'niets doen is geen optie', 'actie is geboden', 'niet leuteren maar poetsen' 

dit gaat ten koste van terughoudendheid, lange-termijn-visie, eerlijke communicatie en geloofwaardigheid 

hierdoor worden wantrouwen en onzekerheid weer gevoed, hetgeen de afreken-cultuur verder bevordert 

 

de moderne mens en maatschappij vertonen aldus morele uitvals-verschijnselen (Van Stokkom / Van Oenen) 

  oordeelsvermogen vereist distantie, analyse, bezinning, en een afwegen van verschillende opties 

  lange-termijn-visie vereist oordeelsvermogen, creativiteit, verbeelding en commitment 

deze eigenschappen moeten getraind worden door het temmen van impulsieve emoties 

 

impulsieve emoties zetten ons aan tot directe (re)actie, zonder tussenkomst van bezinning / overwegingen 

woorden triggeren cognities, cognities triggeren emoties, emoties triggeren gedrag, gedrag leidt tot reactie 

deze ketting-reactie ketent ons, beperkt ons, houdt ons gevangen in patronen waar we niet uit breken 

dit inzicht wordt in oude stromingen als het buddhisme, taoisme en stoicisme ‘verlichting’ genoemd 

verlichting is het ontsnappen aan de gebaande paden van onze perceptie, voelen en denken 

impulsieve acties, emoties en cognities kunnen uitdoven / geblust worden (nirvana = uitblussing) 

hierdoor leren we (weer) te ervaren, en zo op een andere manier in contact te treden met ons gevoel 

we leren de werkelijkheid van het 'hier & nu' te onderscheiden van die van 'de wereld' en 'de actualiteit' 

verlichting betekent dan niet emancipatie door informatie (kennis = macht), maar door bezinning / reflectie 

 

een centraal concept in het taoisme is 'wu wei', wat zoiets als 'niet-doen' of ‘streefloos handelen’ betekent 

het is een houding van aandachtigheid en terughoudendheid, die ons ontvankelijk maakt voor het hier & nu 

het is het tegengestelde van assertieve resultaat-gerichtheid moderne westerlingen de dingen benaderen 

het vereist een klasse van vermogens die de westerse cultuur verleerd is om te trainen 

de middeleeuwse mysticus meister Eckhart noemde het gelatenheid: je ontdoen van denk- en doe-structuren 

 

de mentale functie die hierbij een belangrijke rol speelt is bewustzijn / reflectie / aandacht / concentratie 

de pre-frontale cortex speelt een cruciale rol in het onder controle brengen van impulsieve emoties 

het trainen / cultiveren van deze capaciteit vormt het uitgangspunt van mindfulness en ACT 

neurologisch onderzoek wijst uit dat deze therapieen een verandering teweeg brengen in onze hersenen 2 

   de pre-frontale cortex wordt actiever, wat leidt tot meer neurologische verbindingen 

   de gebieden betrokken bij onze emotionele reacties (o.a. de amygdala) worden kleiner 

kortom: het activeren en trainen van ons reflectieve brein dresseert ons reflexieve / reactieve brein 

 

zo bezien is de huidige informatie-maatschappij een omgeving die nogal wat van onze cognitieve vermogens eist 

maar in zekere zin is dat het geval geweest sinds de evolutie van de cultuur, de uitvinding van het schrift, etc. 

in het licht van die ontwikkeling kunnen we wellicht begrijpen waartoe de levensfilosofie is ontstaan: 

om ons handvatten te geven om om te gaan met het leven in een culturele omgeving die ons overvraagt 
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epiloog 

 

de centrale vraag in deze cursus was: wat kan antieke wijsheid ons leren over de condition humaine? 

hoe kunnen inzichten en praktijken uit een ver verleden relevant zijn voor de 21e eeuw? 

 

allereerst dienen we te beseffen dat elke filosofie vooral reflecteert op de eigen tijd, en geen universele kennis is 

dat blijkt uit de wijze waarop elk religieus en filosofisch systeem reageert, maar ook voortbouwt op het vorige 

dat betekent dat we niet alle aspecten van zo’n systeem klakkeloos moeten kopieren naar de huidige tijd 

maar ondanks de vele verschillen tussen de diverse levensfilosofische stromingen zijn er ook overeenkomsten 

als we focussen op de grote lijnen binnen de behandelde stromingen ontstaat het volgende beeld: 

 

  niet de waarheid / werkelijkheid op zich staat centraal, maar de relatie waarin wij tot de wereld / het leven staan 

     het bestaan van god(en), een objectieve werkelijkheid of absolute waarheid is niet wezenlijk belangrijk 

     ook het vaststellen van een menselijke natuur, of ons ‘ware zelf’, draagt niet bij aan begrip 

     we verabsoluteren onze overtuigingen, meningen en (smaak)oordelen al snel tot de waarheid 

     daarmee houden we vast aan een vals beeld van ons ‘zelf’, waarin we onszelf gevangen houden 

     waar het om gaat is vat te krijgen op de wijze waarin zaken in relatie tot elkaar staan (inclusief onze rol) 

     acceptatie van het feit dat de wereld / maatschappij zich niet voegt naar onze eisen leidt tot bescheidenheid 

 

  geluk & vrijheid zijn niet gelegen in het overwinnen van obstakels in de wereld, maar van obstakels in onszelf 

     niet het leven maakt ons tot slachtoffer; dat doen we vooral zelf, door een geloof in hetgeen ons ego dicteert 

     ons ego bestaat uit de identificatie met onze cognities, emoties en sensaties, voortkomend uit ervaring 

     m.a.w: geconditioneerde patronen van denken, oordelen, voelen en gewaarworden, waarnaar we leven 

     passies / emoties zijn niet intrinsiek slecht, maar vormen wel een gevaar als we ons erdoor laten leiden 

     onthechting / loslaten is niet ingaan op de impulsen voortkomend uit de interactie tussen ons ego en de wereld 

 

  inzicht in de betrekkelijkheid, vergankelijkheid en context-gebondenheid van alles helpt ons hierbij 

     zelf-reflectie stelt ons in staat inzicht te verkrijgen in hoe wij ons tot de wereld verhouden: ‘ken uzelf !’ 

     zo leren we te bezinnen op wat er in het leven daadwerkelijk toe doet, en wat daar alleen maar van afleidt 

     de cultivatie van concentratie, aandachtigheid, bezinning en bewustzijn zijn hierbij onontbeerlijk 

     daartoe moeten we ons regelmatig onthouden van geneugten, die ons afleiden, onze aandacht doet verstrooien 

     voor deze matiging moeten we discipline kweken, maar niet tot in extreme: het is zoeken naar het juiste midden 

     deze zelf-beheersing, door relativering en matiging, is iets anders controle-behoeftigheid, wat een valkuil is 

 

  tradities & rituelen kunnen ons helpen ons leven te structureren, en om te markeren wat belangrijk is 

     ze vormen geen doel op zich, maar staan ten dienste van het (persoonlijke en maatschappelijke) leven 

     tradities & rituelen zijn dus niet louter gewoonten: handelingen waaraan we gewend zijn 

     immers: er bestaan ook geconditioneerde handelingen die we bestempelen als slechte gewoonten 

     deze brengen de impulsen (niet te verwarren met spontaniteit) voort die we nu juist willen vermijden 

     naar mate we onszelf beter afstemmen op de wereld om ons heen, zullen we spontaner kunnen handelen 

 

  empathie & compassie met onszelf, anderen, en de wereld om ons heen maakt ons ontvankelijker 

     we zullen minder de behoefte hebben ons stempel op de wereld te drukken, en de dingen te willen beheersen 

     een gelaten, onthechte houding stelt ons in staat onze beheersingsdrang opzij te zetten, en te luisteren 

     zo leren we de wereld kennen door een andere bril dan die van ons ego, en kunnen we ons ‘zelf’ ontstijgen 

     deze onthechte houdig kan bijdragen aan meer rust en wijsheid in onszelf, alsook in de maatschappij 
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1  de Medisana ViFit Activity Tracker registreert de afgelegde afstand, het aantal stappen, calorie- 

    verbranding en slaap-activiteit, en het behaalde % van de dagelijkse na te streven beweging 

 
2  zie Sara Lazar: How meditation can reshape our brains; (TEDx Cambridge, 2011)  


