
Wat is er aan de hand? 
 
De nieuwe trend in de journalistiek, de wetenschap en de filosofie: maak elkaar belachelijk. 
Peter Van Den Begin, Lieve Annemans, Jean-Luc Gala, Sam Brokken, Hilde Desmet, … 
Om maar enkele voorbeelden te geven van mensen die de laatste weken aangepakt werden omwille van het 
uiten van hun oprechte en onderbouwde meningen.  
 
Daartegenover hebben we de rijzende sterren in het medialandschap: Brecht Castel met zijn suggestieve Knack 
artikels, Johan Braeckman met zijn gemijmer over het lot van de alternatieve denker en Maarten Boudry met 
zijn Urbanus grapjes, … 
 
De kamerjournalisten en -filosofen … Hebben zij de antwoorden? Ik stel me even de klassieke Socratische 
dialoog voor, een zoektocht naar waarheid met de grootmeester; de goeroe van de twijfel! Want we kunnen een 
journalist zijn gebrek aan twijfeldurf nog vergeven, bij een filosoof ligt dat toch anders.  
 
Hoe ging Socrates te werk? 
Zijn tactiek: door tegenargumenten de gesprekspartner in het gedrang brengen tot die beseft dat hij eigenlijk 
niets weet en dan het echte werk beginnen. Zo wordt hij uitgedaagd om zelfstandig te gaan denken. 

Interessant; de bescheidenheid die deze man aan de dag legt door zijn vraagtechniek. (We missen hem…)  

Let op, vragen stellen is wel niet zonder gevaar, Socrates is uiteindelijk veroordeeld tot het drinken van de 
gifbeker…Laten we hopen dat we niet meer riskeren dan belachelijk gemaakt te worden door enkele van de 
heren hierboven, de goeroes der alwetendheid, omwille van onze twijfels aan hun autoriteit.  

 

3 stappen naar waarheid 
Schopenhauer toont ons in 3 stappen hoe de weg naar waarheid loopt.  

 

We zitten nu in fase 1. Fase 2 houdt het gevaar van de gifbeker in. 

Maar de hoop zit in fase 3, dus we gaan gewoon door met vragen stellen, twijfelen en kritisch denken. 

 

Een eerste vraag 
 ‘Was de verlichting al niet geweest?’ Of zitten we er middenin?  

De Verlichting was een reactie op het dogmatische autoriteitsgeloof... 

Het dogmatische autoriteitsgeloof van de wetenschappelijke, journalistieke en filosofische elite is nu 
aan de orde.  Zij die mogen en kunnen denken. En daarbij niet twijfelen.  

Wij zijn het volk:  irrationeel, kortzichtig, bijgelovig en twijfelend. 

 

 



Tweede vraag 
Zal 2021 de geschiedenis ingaan als het jaar waarin:  

De twijfel is dood de opvolger wordt van God is dood? (Sorry Nietzsche) 

 

Derde vraag 
Zitten we in het nieuwe normaal waarin Henri Poincaré mag oprotten met zijn idee dat het denken zich niet mag 
onderwerpen? Wij krijgen een Animal farm gevoel bij dit alles; iedereen is gelijk, maar sommigen zijn toch iets 
meer gelijk dan anderen…  

Alle wetenschappers die een diploma hebben zijn wetenschappers, maar sommige wetenschappers, zoals Pierre 
Van Damme en Marc Van Ranst zijn toch meer wetenschapper dan anderen  zoals Sam Brakken of Dr. Hilde 
Desmet ( waarvan in bepaalde artikels zelfs haar doctorstitel ‘vergeten wordt’. Factcheckers zullen ongetwijfeld 
dit artikel terugvinden). 

Zijn we vertrokken voor een rondje op de kermis van de elitaire dogmatiek? 

 

Rationaliteit…  
Het beschimpen, belachelijk maken en vernederen van enkele dappere zielen die geven om de oprechte 
zoektocht naar waarheid zonder eigenbelang (tenzij ze graag belachelijk gemaakt worden en het daarom doen) 
doet ons in ieder geval twijfelen aan jullie intenties.  

Jullie mogen het weten: we zitten met veel vragen. 

Wat bezielt jullie eigenlijk, heren kamerjournalisten, elite- wetenschappers en salonfilosofen?  

We zochten troost in de woorden van Giordano Bruno (de man heeft het ook niet makkelijk gehad toen hij over 
een oneindig heelal begon en de kerk tegensprak met alternatieve gedachtegangen) 

 

 

 

Is het angst?  
Waarom is een open debat zo’n taboe? Hoe komt het dat net filosofen de dag van vandaag de twijfel in twijfel 
trekken? René Descartes, verlichtingsdenker, zou zich omdraaien in z’n graf! Is twijfel niet net het fundament 
van de rationaliteit? 

 Ik twijfel, dus ik ben. Enkel zo kan ik waarheid vinden. 

Twijfelen aan de veiligheid en zin van het vaccin is nochtans een taboe, merkten we aan de reacties op de eerste 
poging tot open debat van de televisiezender VRT.  

Het kon niet; twijfel doen rijzen, vonden sommigen (waaronder minstens één filosoof…) not done… Brengt 
twijfel de volksgezondheid in gevaar? 

Maar wat als het omgekeerd was? Wat als de twijfel terecht is?  



Nog meer vragen dus: 

Is er wel nood aan een vaccin? Zijn we daar zo zeker van?  

Is de geneeskunde plots een exacte wetenschap geworden? 

Zijn sommige experten meer expert dan andere?  

Zijn andersdenkenden kwakzalvers?  

Wat denken we nu nog van Galileo Galilei? Copernicus? 

 

Is het tijd voor een nieuwe renaissance? 
De dialectiek van Hegel even oprakelen zodat de filosofie haar nut kan bewijzen en we haar eer kunnen redden 
(nadat de televisie filosofen haar nog net niet van haar bestaansreden beroofden: liefde voor wijsheid, 
wijsbegeerte… passie voor waarheid) 

Hegel dus: these- antithese- synthese; het opheffen van de dualiteit. 

Welles-nietes spelletjes die dan worden opgeheven door middel van het open debat, de eerlijke dialoog? 
Openheid en bereidheid om van elkaar te leren? 

In plaats van een ‘rechts academisch wetenschappelijke denken’ tegenover het ‘linkse alternatieve denken’ te 
plaatsen. Vrede behoort ook tot de mogelijkheden. We kunnen daarrvoor kiezen i.p.v aan de twijfel de oorlog te 
verklaren.  

 

Een nacht in het bos 
Eén nacht met één van jullie in het bos, heren alwetenden, liefst een wild bos. Daar droom ik nu van.  

Dat praat meestal beter. Word je bescheiden en stil van… 

Ik denk even terug aan H. D. Thoreau; de bos filosoof ( noem ik hem).

 

M.a.w. er is wel degelijk hoop voor jullie heren.  

 

Een gedachte experiment? 
“De anti-vaccinatie beweging is een van de meest opvallende voorbeelden van irrationaliteit, waarin goede 
mensen, die goede morele waarden hebben, verkeerde keuzes maken waardoor ze hun eigen morele waarden 
schenden”, Stijn Bruers. 

Echt? Interessant. Maar er worden wel een aantal veronderstellingen gedaan en redeneerfouten gemaakt in dat 
ingenieuze gedachte experiment dat in het artikel van Bruers beschreven staat ter illustratie van de dwaling der 
zogenaamde ‘anti-vaxxers’ (handig stigma, overigens). 

Met name; er wordt verondersteld dat er sprake is van een killer virus en dat het vaccin daarom een mogelijke 
en noodzakelijk reddingskans is…  

MAAR… weer een vraag: Zijn we het daarover eens?  



Dat is de eerste vraag die Stijn zich had moeten stellen. De premisse, zo je wilt. Heeft Stijn het scheermes van 
Ockham gebruikt toen hij zijn gedachte experiment bedacht?  

Volgende vragen dringen zich op: 

- werden de cijfers betreffende mortaliteitsratio en besmettingsgraad correct weergeven, correct 
geïnterpreteerd? 

- welke rol speelt angst in dit alles?  
- werd een bruikbare en betrouwbare test gebruikt om besmetting na te gaan? 
- ... 

 

Voorstel tot herstel van eer 
Laten we, voordat we te snel conclusies trekken en vaccin twijfelaars belachelijk maken, deze vragen eerst 
beantwoorden. Laten we de cijfers samen eens grondig analyseren. Misschien eens kijken naar de beschikbare 
behandelingen tegen de ziekte; welke geneesmiddelen echt werken, maar niet gebruikt worden en waarom niet. 
Welke hulpmiddelen werken niet en gebruiken we wèl, of nog steeds?  

Toch ook, voor de zekerheid en wederom met het scheermes van Ockham, de belangenconflicten en 
zogenaamde complottheorieën over Big Farma aan de twijfel onderwerpen. Is er inderdaad vuur waar rook is? 
In plaats van het gemakkelijkheidshalve weg te zetten als zever. Gewoon voor de zekerheid, dan zijn we 
voorgoed van de twijfel af! Win-win. 

We willen niet irrationeel te werk gaan, toch? Of zal ik een gedachte- experiment bedenken om dit hele idee te 
verhelderen? Of misschien staan er al voldoende voorbeelden in onze geschiedenisboeken die tonen hoe 
wetenschappelijke waarheden onderhevig zijn aan verandering. Gelukkig maar, dat noemen we vooruitgang. 
Vooruitgang die door twijfel, gedrevenheid, moed, integriteit, wijsheid en intellect wordt aangedreven. 

 

Tot slot: 
 "Het probleem met vaccin twijfelaars is dat ze veel zaken in twijfel trekken behalve zichzelf…” 

Wie zegt het?  

Maarten Boudry.  

Als antwoord hierop denken we aan: 

Ken uzelf, Be the change, …  als je met één vinger naar een ander wijst, wijzen er drie naar jezelf... 

Of : Zin om naar het bos te gaan, Mr Boudry? 

 

CCM 


