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VOORWOORD 
 
Het boek van Marc Luyckx werpt een licht op de toekomst, op dit uitzonderlijk 

moment in de geschiedenis van de westerse mens nu een paradigmaverandering 
plaatsvindt. Deze verandering wordt voor steeds meer mensen merkbaar als reactie 
op het onbehagen door een vervagende toekomst die hopeloos lijkt in het huidige 
traject. 

Het collectieve bewustzijn van mannen en vrouwen (en vooral de laatste) is 
doordrongen van het gevoel van collectieve zelfmoord, verbonden met de verarming 
van onze planeet, waar de industriële samenleving (de moderne tijd) ons naartoe 
voert, energie, materie, biodiversiteit verslindend, vervuilend en agressief naar de 
mens. 

Tegenover deze onhoudbare toekomst lopen de oplossingen en houdingen uiteen. 
- Sommigen blijven geloven in materiële vooruitgang en kwantitatieve groei, in het 
vertrouwen dat wetenschap en technologie in staat zullen zijn om te reageren op 
ecologische en menselijke uitdagingen en ons zo te redden van de apocalyps zonder 
het model te veranderen; 
- Anderen streven naar een volledige herziening van de criteria voor vooruitgang, 
waarbij ze zichzelf een scherpe daling van hun materiële en technologische ambities 
opleggen, zich lokaal verankeren en een terugkeer naar een voedzaam land als bron 
van evenwicht bevestigen. Het doel van deze aanpak is om de ritmes van  harmonie 
tussen de aarde en de mensen, tussen de mensen onderling en in de mens zelf terug  
te vinden. 

Tussen deze twee perfect tegengestelde paden stelt Marc Luyckx een derde voor, 
die de drang van de mens naar vooruitgang - maar in wezen kwalitatieve vooruitgang 
gericht op het menselijk potentieel - verzoent met een filosofie van soberheid in 
overeenstemming met de ritmes van de natuur en het duurzaam maken van 
vooruitgang. 

Marc Luyckx' drievoudige opleiding in filosofie, theologie en wetenschap, gepaard  
met een onvergelijkelijke ervaring van 10 jaar in de "Forward Studies Unit" van de 
Europese Commissie en zijn contact met de beste denkers van onze tijd, gaven hem 
een intuïtie van de toekomst die zijn reflectie over de wegen van het mogelijke en het 
wenselijke voedde. 

Het is in de eerste plaats in de collectieve overtuigingen en mythen van onze 
westerse beschaving, doorheen 5.000 jaar geschiedenis  dat hij op zoek gaat naar de 
redenen voor onze collectieve successen en mislukkingen, die leiden tot de huidige 
impasse. Een impasse die vandaag een radicale verandering vereist van het oude 
paradigma. Dat was gebaseerd op patriarchaat, overheersing en vooruitgang die in 
wezen materieel en kwantitatief is geworden. 

Deze analyse wordt ondersteund door een zeer gedetailleerde observatie van de 
nieuwe waarden en levensstijlen in wording bij deze avant-gardisten van de wereld 
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van morgen, het groeiend aantal “cultuurscheppers”, waarvan er al meer dan honderd 
miljoen in Europa zijn.  

Zo kan hij scherpzinnig en vooruitziend omschrijven wat de collectieve waarden 
van het nieuwe "transmoderne" paradigma zullen zijn, dat voor onze ogen in een 
verwonderlijke stilte wordt geboren. Hij ziet het als een revolutie van onze 
doelstellingen en middelen, zelfs nog belangrijker dan de Renaissance zes eeuwen 
geleden, een omslag van 180°van het menselijke project dat voortaan gericht is op de 
valorisatie van het immateriële en menselijke kapitaal met in wezen vrouwelijke, 
ecologische en coöperatieve waarden. 

In de nieuwe wereld geschetst in het boek, is de essentiële economische hulpbron 
niet langer de materie, maar kennis en wetenschap die waarde krijgt door te worden 
gedeeld via open netwerken, wat leidt tot een aanzienlijke toename van de collectieve 
intelligentie. We vinden thema's dierbaar aan Teilhard de Chardin die vaak geciteerd 
wordt door de auteur. In tegenstelling tot materiële en monetaire middelen is deze 
intelligentie onuitputtelijk en verenigbaar met de fysieke grenzen van de planeet, 
temeer daar zij uit de natuur nieuwe kennis en een nieuwe relatie met het heilige put. 
Ten slotte geeft het iedere mens de mogelijkheid om in gelijke mate deel te nemen 
aan het menselijk project, aangezien diversiteit van denken en cultuur wordt 
gewaardeerd. 

Uit deze fundamentele intuïtie leidt Marc Luyckx mogelijke nieuwe 
organisatiesystemen af, vooral in bedrijven die een belangrijke stuwende rol spelen in 
de paradigmawisseling. Door de winst te herstellen als zijnde in dienst van de 
menselijke ontwikkeling en niet als het enige steriele doel van collectief werk, geeft 
hij bedrijven nieuwe energie en legitimiteit. Zijn zekere kennis van de zakenwereld 
stelt hem in staat om zeer interessante manieren voor te stellen van wat de 
kennismaatschappij zou zijn, ter vervanging van de consumptiemaatschappij. 

De gedetailleerde beschrijving van de governancesystemen van de Europese 
Gemeenschap biedt ons ook enkele aanwijzingen over wat de wereldregering van 
morgen in dienst van het nieuwe paradigma zou kunnen stellen. 

In plaats van ons een ander dogma op te leggen, stelt Marc in zijn boek een cultuur 
voor waarin ieder van ons zijn plaats kan vinden en energie en moed kan putten om 
te handelen in een wereld die weer zin heeft. 

Het is vooral een wereld waarin we elkaar zullen verrijken door onze 
complementariteit en verschillen, een wereld waarin het bewustzijn van onze lokale 
wortels deel uitmaakt van een globaal collectief project, een wereld die ons een 
voorproefje geeft van de toekomst! 

We moeten een diepgaand genereus en menselijk werk begroeten, waarin de 
auteur zich blootgeeft en alle risico's neemt om zijn intieme overtuigingen over zijn 
visie en zijn verlangen naar de toekomst met ons te delen. Marc's passie, zijn gevoelige 
intuïties, zijn duidelijk van een andere orde dan de academische en rationele werken 
die we al te lang kennen. Marc steekt een licht aan in een wereld waarin de toekomst 
te vaak zwart wordt afgeschilderd. 
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Het lijdt geen twijfel dat het vele debatten zal aanzwengelen die slechts kunnen 
dienen om ieder van ons te bewegen naar de opbouw van een nieuwe wereld die 
duurzaam, wenselijk en... vreugdevol is! 

 
François Lemarchand 
Voorzitter en oprichter van Nature et Découvertes. 
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PROLOOG: 
 
 

Een 21st CENTURY HISTORY van 2020 tot 2050: 
Een positief scenario voor de toekomst 

 
 
Dit boek opent met een geschiedenis van het eerste deel van de 21e eeuw.  
Ik draag deze proloog op aan de nagedachtenis van Willis Harman, die aan het eind 

van zijn leven grote nadruk legde op het belang van het produceren en verspreiden 
van positieve toekomstscenario's. Want, zei hij, ze handelen op een ander niveau, op 
het morfogenetische gebied van het1 wereldwijde menselijke bewustzijn en brengen 
de positieve toekomst die we wensen tot stand. Laten we dus samen aan de toekomst 
werken door haar te vertellen.  

 
 

We zijn in 2070 
 
We zijn in 2070 en de UNESCO wordt geconfronteerd met een totaal gebrek aan 

                                                 
1 Rupert SHELDRAKE was de eerste die de term "morfogenetische velden" gebruikte. Volgens hem zijn 

mensen en zelfs dieren en planten met elkaar verbonden door een ogenblikkelijk communicatieveld 
da7 hij "morfogenetisch" noemt. Zie Rupert SHELDRAKE: Une nouvelle science de la vie, Éditions du 
Rocher (19 juni 2003), Collectie: Sciences Humaines, 233 pp. 



10 

10 

begrip bij de generatie die in 2050 is geboren voor de manier waarop het mogelijk was 
voor de vorige generaties om ons collectieve leven in gevaar te brengen door te 
vervuilen zoals zij dat hebben gedaan. Een groep historici krijgt de taak, een verhaal 
te schrijven dat gemakkelijk in schoolboeken kan worden ingevoegd, om aan onze 
kinderen te vertellen hoe en waarom er zoveel veranderd is; Hoe de mensen leefden, 
en hoe de situatie was in 2010. Waarom duizenden planten en dieren werden 
vernietigd, en hoe we erin geslaagd waren het klimaat negatief te beïnvloeden. Hoe 
lang hadden we de armen verarmd en de rijken verrijkt, terwijl we het tegendeel 
beloofden. 

 
 

 Maar laten we het verhaal voor zichzelf spreken....... 
 
Rond de jaren 2040-2042 begon zich een groeiende malaise te manifesteren onder 

de wereldbevolking, ook in rijke landen.ge 
 In het Zuiden accepteerde men steeds minder dat een enorme meerderheid van 

de bevolking werd uitgesloten, terwijl een kleine minderheid de meerderheid van de 
bezittingen overnam. De situatie werd met de dag slechter ondanks de beloften van 
de leiders en economisten dat groei van het BNP welvaart zou brengen voor iedereen. 
Het was niet duidelijk hoe een systeem dat sinds 1950 beloofde het Zuiden tot 
ontwikkeling te brengen maar slechts de structuren van ongelijkheid had bevestigd 
plots tegengestelde effecten kon hebben. 

In het Noorden groeide het aantal burgers dat zich vragen begon te stellen met de 
dag. De bezorgdheid over de toekomst groeide. Zijn we niet op weg naar een ernstige 
klimaatverandering? Gaat de Golfstroom niet al in de richting van Canada, wat Europa 
in de ijstijd zou storten? Hoe zit het met het uitsterven van dier- en plantensoorten? 
Hoe gaan we om met de bevolkingsexplosie? Als we de acute problemen van armoede 
aan onze grenzen niet oplossen, zal de migratiedruk op de rijke landen van de Europese 
Unie ondraaglijk worden, zelfs gewelddadig. Wat kunnen we eraan doen? 

En deze bezorgdheid kreeg slechts één antwoord van de leiders en regeringen: we 
moeten vertrouwen in de methoden van gisteren om de problemen van morgen op 
te lossen! 

Als gevolg daarvan nam de bezorgdheid van het publiek toe en werd de kloof met 
het leiderschap groter. Hun legitimiteit en de geloofwaardigheid van de politieke 
macht en de economische structuren nam van jaar tot jaar af. De Commissie is van 
mening dat de Europese Unie de Europese Unie moet steunen in haar streven naar 
een duurzame ontwikkeling van de economie. 

Op 21 september 2035 verloor de dollar op één dag 30% van zijn waarde omdat de 
schuld van de VS onaanvaardbaar was geworden en het mondiale economische 
systeem in gevaar bracht. Plotseling waren de Verenigde Staten failliet omdat ze in 
gebreke waren gebleven. Niemand was nog bereid om hen geld te lenen zoals China, 
Japan, de Europese Unie, Brazilië en India, enz. al jaren lang elke maand deden.  
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Als gevolg daarvan veranderde het hele buitenlandse beleid van de Verenigde 
Staten abrupt. Troepen werden uit de hele wereld gerepatrieerd omdat er geen geld 
meer was om ze te financieren. Het militaire herbewapenings-programma van de V.S. 
kwam op dood spoor. Het buitenlands beleid van de Verenigde Staten heeft zijn 
laagste punt bereikt sinds hun oprichting. Het was het abrupte einde van een wereld 
gedomineerd door de hegemonie van de Verenigde Staten. Maar dit was ook het 
einde van de Westerse hegemonie. 

De euro had te lijden onder het feit dat hij plotseling een van de referentievaluta's 
van de wereld werd. Hij verloor ook 15% van zijn waarde ten opzichte van de roebel, 
de Braziliaanse real, de Indiase roepie en de Chinese yuan, die  stabiele wereldvaluta 
werden. 

De hardste klap voor de Verenigde Staten was de moord in november 2036 op de 
president van de Verenigde Staten en verschillende andere staatshoofden uit 
Frankrijk, China, Japan en Thailand, die in Rio de Janeiro bijeenkwamen op een 
bijeenkomst van de G 20 (waaronder ook de BRICS, Brazilië, Rusland, India, China en 
Zuid-Afrika). Een terroristische groepering die banden had met de Braziliaanse maffia, 
blokkeerde het paleis waar ze waren verzameld en probeerde losgeld te krijgen, wat 
nooit werd betaald.  

Het was de laatste schok die een wereldwijde omschakeling teweegbracht. 
Het was toen dat de Communistische Partij van China plotseling besloot de 

grondwet te wijzigen en de Chinese burgers toe te staan een president van de 
Republiek te kiezen door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, met 
uitgebreide bevoegdheden.  

En het was Madame Chang, een jonge Chinese vrouw, een zeer populaire dichter 
en Nobelprijswinnaar voor het milieu2, die op 13 december 2037 werd gekozen. 

 
 

Mevr. Chang's memorabele toespraak. 
 
Haar eerste bezoek aan het buitenland was India, waar ze eerst de Dalai Lama in 

zijn klooster in het noorden van India bezocht en hem vroeg om terug te keren naar 
Tibet, waar ze hem aanbood onmiddellijk zijn positie als Lama van Tibet in te nemen, 
aangezien dat zijn plaats was. Vervolgens stelde zij de regering in Delhi en de 
voorzitter van de Congrespartij voor om een geweldloze alliantie te sluiten tussen 
China en India, maar ook met andere landen in de regio die zouden deelnemen, zoals 
Pakistan en Bangladesh, en tussen die landen een gemeenschap van economische en 

monetaire solidariteit naar Europees model te vormen. 
Maar de grote historische gebeurtenis was haar gedenkwaardige toespraak op 

dinsdag 15 maart 2036 bij de Verenigde Naties, die in 2032 uit voorzorg naar Genève 

                                                 
2De Nobelprijs voor het milieu werd in 2023 ingesteld. Het werd voor het eerst uitgereikt aan een jonge 

Braziliaanse vrouw die erin slaagde de vernietiging van het Amazone regenwoud een halt toe te roepen. 
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waren verhuisd vanwege de enorme toename van het stedelijk geweld in de 
Verenigde Staten, na de financiële crisis van de dollar, en na de aanslag in Rio in 2036.  

In heel eenvoudige bewoordingen legde ze uit dat we niet langer in een moderne 
westerse kapitalistische maatschappij zitten, maar dat de hele wereld een post-
kapitalistische, post-westerse kennismaatschappij binnentreedt, die we samen 
moeten vormgeven om haar volledig duurzaam en sociaal rechtvaardig te maken. Het 
was daarom dringend noodzakelijk om zich aan te passen aan deze nieuwe situatie 
met een nieuwe visie en nieuwe instrumenten die moeten worden uitgevonden en 
gecreëerd. Het was in de eerste plaats een kwestie van het veranderen van de 
doelstellingen van onze samenleving. De moderne Westerse industriële samenleving 
heeft ons eeuwenlang geleerd om zoveel mogelijk objecten te produceren tegen de 
laagst mogelijke prijs, en vervolgens de mensen te overtuigen ze te kopen, zelfs als ze 
ze niet nodig hebben. Deze doelstellingen pasten niet meer in de 21e eeuw, waarin de 
toekomst van de komende generaties en ons aller voortbestaan de hoogste prioriteit 
had.  

Zij stelde voor dat de mondiale samenleving zich als doel zou stellen de 
kennismaatschappij op een duurzame en sociale manier te betreden, hetgeen de 
ontwikkeling van creativiteit en menselijke kwaliteit impliceert, met inbegrip van de 
innerlijke dimensie In volledig respect voor de natuur en het milieu. 

Ze deed eerst beroep op het wereldwijde maatschappelijke middenveld en vroeg 
om alle energie en hart te steken in de opbouw van deze nieuwe maatschappij. 
Vervolgens richtte ze zich tot academici en intellectuelen uit alle landen en vroeg hen 
om met al hun intelligentie en creativiteit een netwerk te vormen om samen te 
plannen en een nieuwe economische en politieke logica te laten functioneren. De 
meest dringende noodzaak is het fundamentele her-denken van economie en 
financiën op een trans-disciplinaire manier. Vervolgens richtte zij zich tot de politici 
van de wereld om een oprechte dialoog met de samenleving aan te gaan en samen 
een nieuwe en geloofwaardige politieke praktijk te creëren, die ons naar een 
duurzame en inclusieve toekomst op mondiaal niveau kan leiden. 

Maar, zei ze, we staan ook voor een grote spirituele uitdaging. Het is verkeerd om 
te geloven, zoals de kapitalistische of communistische westerse moderniteit heeft 
beweerd, dat de mens het zonder zijn innerlijke dimensie kan stellen. Er is dus een 
grote uitdaging voor onze wereldbeschaving. Zij moet nieuwe wegen naar een 
ethische en innerlijke dimensie opnieuw uitvinden. En dit pad begint met een afdaling 
in de diepte van elke persoon. Onze nieuwe globale beschaving wordt uitgenodigd om 
nieuwe vormen van het sacrale te integreren die ons opnieuw verbinden met de 
natuur en de kosmos.  

En de laatste passage van haar toespraak was gericht tot de vrouwen van de 
wereld, van alle rassen, religies en culturen. Ze vertelde hen dat de heerschappij van 
het patriarchaat voorbij was, ongeacht de cultuur of religie waarin ze leefden. Want 
patriarchale waarden lieten de mensheid niet toe om de blauwe aarde, onze planeet, 
te beschermen. Het was de vraag om in het strijdperk te treden en volledig deel te 
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nemen aan de discussie over de toekomst van de wereld en onze wereldeconomie, 
want het ging om de toekomst van onze kinderen. En zonder hen zou de helft van de 
mensheid in de discussie ontbreken. Haar laatste zinnen waren vol emotie en kracht, 
omdat we in haar de vrouw voelden vibreren in al haar uitstraling. 

 
 

Zeer gecontrasteerde reactie…gevolgd door enthousiasme.  
 
Deze boodschap is op een buitengewone manier "doorgedrongen", onmiddellijk, 

en over de hele wereld. De volgende dag werd er overal over gesproken, in de favela's 
van Rio, in de moskeeën van Qatar, in de straten van Parijs of New York, of in het 
parlement van New Delhi, alsook in de dorpen van China.  

Maar ter plekke, bij de Verenigde Naties, werd ze beleefd toegejuicht door de 
staatshoofden, die de toespraak helemaal niet serieus namen. Ook de pers begreep 
of accepteerde deze toespraak niet, die te "afwijkend" was. Sommige media maakten 
zelfs de toespraak van de "Chinese dichteres" belachelijk! 

 Maar na een paar dagen reageerden belangrijke persoonlijkheden uit het 
bedrijfsleven, de intellectuele wereld, maatschappelijke organisaties en 
samengestelde organen sterk en snel. Ze vormden een internetforum van miljoenen 
mensen, voormalige perschefs, wereldwijde bedrijfsleiders en maatschappelijk 
verantwoordelijken zoals "Greenpeace", "Amnesty International" en zelfs de "Rode 
Halve Maan" en andere democratische moslimorganisaties die sinds de toetreding van 
Turkije tot de Europese Unie enorm waren gegroeid, op 1 januari 2040. 

Dit "World Forum for Ms. Chang" verklaarde op 20 maart, vijf dagen later, bij 
monde van zijn woordvoerder, dat hij deze toespraak beschouwde als historisch en 
opbouwend voor de 21e eeuw. Voor het eerst in jaren is er eindelijk een politieke 
toespraak gehouden die beantwoordt aan de reële verwachtingen van de mensen en 
hun vragen, die nog maar zelden eerder waren gehoord.  

En deze maatschappelijke beweging werd zo sterk dat sommige media deze nieuwe 
opvattingen gingen weerspiegelen die ze niet voorzien hadden. 

En zo, beetje bij beetje, draaide de situatie helemaal om, zozeer zelfs dat eind 
maart veel politici opbiechten dat ze altijd al hadden gedacht zoals mevrouw Chang. 
Haar toespraak begon te worden geanalyseerd en ontleed door de pers, de media en 
zelfs door universiteiten en economen. Plotseling was iedereen het erover eens dat 
de toespraak eindelijk hardop had gezegd wat velen dachten en dat het tijd was om 
te handelen... samen op wereldschaal. Omdat geen enkele gedeeltelijke oplossing een 
antwoord kon bieden op wereldwijde problemen moesten we onze mondiale 
handelwijzen opnieuw uitvinden.  

De vice-president die de in 2043 vermoorde Amerikaanse president had opgevolgd, 
steunde duidelijk het initiatief van mevrouw Chang. Maar hij was te veel bezig met de 
financiële crisis van zijn land en de grote sociale omwentelingen in de Verenigde 
Staten om echt effectief te zijn. Hij verontschuldigde zich bij Ms. Chang. Maar 
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duizenden Amerikaanse intellectuelen namen zeer actief deel aan het mondiale 
denken en speelden daarin een zeer belangrijke rol. 

De hele wereldmaatschappij begon na te denken over gedurfde economische, 
politieke en juridische alternatieven voor de 21e eeuw. Een beweging van ongekend 
enthousiasme en creativiteit kwam snel op gang in de hele wereld. Overal waaide een 
wind van hoop en verandering. Er werd een groot aantal bijeenkomsten 
georganiseerd in China en elders, met de financiële steun van China. Ze waren open 
en toegankelijk op het web in real time, wat geen technische problemen meer 
opleverde.  

 
 

2045 - 2050: Een collectieve reflectie die de burgers van de wereld opnieuw 
bekoort. 

 

De daaropvolgende jaren waren intense jaren van heroverweging en creativiteit. Er 
was een ruimte geopend en het maatschappelijk middenveld kwam er met een 
onverwachte dynamiek binnen. Plotseling doken de "alternatieve" analyses op die al 
jaren in de lade lagen.Er werden nieuwe concepten en interessante, concrete en vrij 
uitgebreide projecten op de meest uiteenlopende gebieden ontwikkeld. Maar 
mevrouw Chang stuurde haar bootje op een intelligente wijze. We moesten beginnen 
met de financiën en het mondiale economische systeem. De dramatische val van de 
dollar dwong iedereen om serieus en buiten de gebaande paden te denken. 

 
 

De monetaire overeenkomsten van Peking in 2047 
 
Daarom werd opgeroepen tot een heroverweging van het mondiale economische 

en financiële systeem, met inbegrip van de fundamentele monetaire mechanismen, 
om deze aan te passen aan de nieuwe kenniseconomie, waarvan weinig economen 
echt op de hoogte waren. En Mrs.Chang stond erop dat het algemeen belang van de 
meerderheid van de wereldbevolking echt moet worden verdedigd en dat we moeten 
toewerken naar een werkelijk duurzame samenleving. Ze legde de lat heel hoog door 
te eisen dat de ecologische voetafdruk van de aarde weer positief zou worden.3. 

                                                 
3 We weten dat de door de Europese Unie veroorzaakte vervuiling overeenkomt met 2,4 keer het 

absorptievermogen van onze aarde. De ecologische voetafdruk van de EU wordt dan ook - 2.4. Het 
Comité is van mening dat de Commissie de volgende maatregelen dient te treffen Die van de Verenigde 
Staten is - 4,5, bijna het dubbele van die van de EU. Wereldwijd is de voetafdruk van de mensheid 
vandaag de dag -2. We stevenen dus recht op een ramp af. Een positieve ecologische voetafdruk is de 
situatie waarin de menselijke invloed op het milieu wereldwijd wordt geabsorbeerd door de aarde en 
dus niet alleen minder dan -1, maar mogelijk +1. Dat wil zeggen dat de mensheid wereldwijd het milieu 
reinigt. Mevrouw Chang heeft dus gelijk. 
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Verschillende jonge vrouwelijke economen, leden van de groep "economen voor een 
duurzame wereld", deden echt vernieuwende voorstellen... die werden aanvaard... En 
dit leidde, na zes maanden van bezinning, tot een nieuwe wereld-monetaire 
overeenkomst, de monetaire overeenkomsten van Peking, 2047. Deze 
overeenkomsten hebben de 21e eeuw geopend door een wereld-referentievaluta te 
creëren die niet gebaseerd is op goud, maar op de vitale hulpbronnen van de aarde4. 
Want daar lag de schat van onze mensheid voor de komende generaties. Naast deze 
wereld-referentievaluta voorzagen de overeenkomsten ook het gebruik van 
aanvullende valuta's die door burgers of bedrijven werden gecreëerd. Het mondiale 
monetaire landschap was in slechts enkele jaren volledig hervormd en deze 
overeenkomsten hebben een officieel statuut gegeven aan een de facto situatie, die 
deels door burgers over de hele wereld vorm kreeg. 

 
Een nieuwe economische wereldorde en een nieuwe informatieorde. 

 
In enkele maanden tijd zijn de grote lijnen van een nieuwe economische 

wereldorde opgesteld, niet meer gebaseerd op de vrije handel in goederen, zoals in 
de industriële economie, maar op het vrij delen van kennis, in het kader van absoluut 
respect voor het milieu en sociale integratie. Deze nieuwe orde was bedoeld als een 
boodschap van hoop voor de meerderheid van de uitgeslotenen op de planeet en voor 
toekomstige generaties... onze kinderen en kleinkinderen. Het idee was eenvoudig: in 
een wereldwijde kenniseconomie zijn de zes miljard mensen de belangrijkste 
hulpbron. Het is daarom noodzakelijk om er het beste van te maken en de 
economische prioriteiten te veranderen in de richting van de groei van het menselijk 
potentieel in de wereld door middel van onderwijs, toegang tot schoon water, 
medische zorg, enz. Maar dit gebeurt niet meer "om de derde wereld te helpen", maar 
om het menselijk kapitaal in de wereld en daarmee onze welvaart op korte, 
middellange en lange termijn te vergroten. De visie is 180° gedraaid. 

 De "immateriële activa" en andere nieuwe concepten van de postkapitalistische 
economie werden volledig geïntegreerd. En veel alternatieve economen die jarenlang 
aan de zijlijn hebben gestaan, konden eindelijk hun visie uitleggen, die in positieve 
interactie werd geaccepteerd en versterkt. In enkele maanden tijd werden de 
contouren van een nieuwe mondiale samenleving gevormd: de postindustriële, 
postkapitalistische kennismaatschappij.  

Tot slot zagen de armen in de wereld het begin van een nieuw licht van hoop, 
aangezien in deze nieuwe visie de mens het belangrijkste kapitaal is en daarom 
worden de mechanismen van sociale inclusie niet langer beschouwd als kosten, maar 
als onschatbare "immateriële" activa. De grootste vereniging van bedrijfsleiders in de 

                                                 
4 Dit idee wordt door Bernard LIETAER in zijn publicaties voorgesteld. Zie bijvoorbeeld Bernard LIETAER 

en Margrit KENNEDY: Regional Currencies: New Paths to Sustainable Prosperity.  Voorwoord Michel 
ROCARD. Editie Charles Léopold Mayer, Parijs 2008. Zie ook zijn website www.lietaer.com  

http://www.lietaer.com/
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Verenigde Staten heeft het idee geopperd dat de ondernemer van morgen een 
voorvechter van sociale cohesie zou zijn. En het wonder gebeurde. Mensen in 
sloppenwijken over de hele wereld realiseerden zich plotseling dat de dingen echt aan 
het veranderen waren en dat als ze serieus werkten, ze een echte kans hadden om 
zich te redden in een systeem dat gebaseerd is op sociale en ecologische "win-win" en 
respect voor de lokale culturen. Er was een zeer krachtige beweging van hoop in de 
wereld.  

En de terroristische bewegingen waren in vrije val.  
Deze hele beweging werd ook vergemakkelijkt door het feit dat ze niet achter 

gesloten deuren in een westerse hoofdstad plaatsvond, maar dat alle discussies 
plaatsvonden in de opening van een door de Republiek China geïnitieerd en 
beschermd wereldforum. Want het was inderdaad mevrouw Chang zelf die het hele 
proces beschermde met haar nu wereldwijd onbetwiste autoriteit.  

 
 

Een nieuwe informatieorde die door de UNESCO wordt gepromoot. 
 
Ze nodigde ook beleefd de UNESCO uit, wiens nieuwe president een Chinees was, 

om de "nieuwe informatieorde" die de UNESCO in de jaren tachtig zonder succes had 
trachten te lanceren en nieuw leven in te blazen. Het werd een groot succes omdat de 
context volledig was veranderd. De strategie was nu "win-win-win", waarbij iedereen 
wint, individuen, organisaties, bedrijven of andere, maar ook de planeet. ("People-
organizations-planet"). Het nieuwe motto was: "Hoe meer ik mijn informatie en kennis 
deel, hoe meer ik krijg". Uiteindelijk begreep men ook dat de "patriarchale" 
strategieën van bevelvoering, verovering, controle en uitsluiting, die de ruggengraat 
vormden van de industriële samenleving, niet langer operationeel waren in de nieuwe 
samenleving. Dit nieuwe beleid van kennisdeling op wereldschaal kreeg een daverend 
en onverwacht effect.  

Het was ineens veel ingrijpender dan welk "ontwikkelings" industriebeleid dan ook 
ooit was geweest. Hier zaten we voor het eerst rond de wereldtafel en deelden we 
echt en eerlijk de kennistaart, om deze te vergroten ten voordele van iedereen. We 
hadden nog nooit zo'n visie gezien of gehoord. En, onder leiding van mevrouw Chang, 
was iedereen het er binnen een paar maanden mee eens.  

Natuurlijk was er fel verzet van sommige bedrijven, omdat juist het principe van 
intellectueel eigendom en octrooien in twijfel werd getrokken, en op zijn basis 
wankelde.. Sommige bedrijven, vooral Amerikaanse en Europese, wilden hun 
octrooien blijven beschermen, vooral in de nanotechnologie. Deze patenten lieten 
hen toe om te "verbeteren", maar vooral om het menselijk brein te manipuleren. En 
het was mevrouw Chang die het laatste woord had, toen zij voorstelde dat juist de 
enige bescherming die de mensheid zich kon geven tegen het schadelijke gebruik van 
nieuwe nano-technologieën die het menselijk leven en het menselijk brein 
beïnvloeden, was om ze openbaar te maken, om ze "deel uit te laten maken van het 
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gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid". En bedrijven zouden worden beloond 
naar gelang van de mate waarin zij deze konden gebruiken voor sociale vooruitgang 
en milieuwinst. En hoe eerlijker ze werkten voor het algemeen welzijn van de 
mensheid, hoe meer ze immateriële activa zouden accumuleren. Winst zou het gevolg 
en de garantie zijn van het sociale en milieukarakter van de voorgestelde 
toepassingen. Het was echt een nieuwe maar coherente ondernemerslogica.  

De nieuwe informatieverordening is op dinsdag 20 maart 2048 door de Verenigde 
Naties met een meerderheid van 72% goedgekeurd. 

 
 

Het Europese model, een trans-moderne poort naar de 21e eeuw 
 
In januari 2047 bracht mevrouw Chang een opgemerkt bezoek aan het 

hoofdkwartier van de Europese Unie in Brussel. Zij was de speciale gast op de 
bijeenkomst van de Europese Raad en heeft er uitgebreid geluisterd naar de 
staatshoofden en de president van de Europese Unie.  

Mevrouw Chang had hoge waardering voor het concept achter de Europese Unie - 
en bracht dat ook onder woorden. Ze verklaarde dat zij de Europese Unie zag als de 
eerste - zij het nog steeds onvolmaakte - realisatie van een nieuw politiek paradigma 
voor de 21e eeuw, dat door sommige intellectuelen trans-modern en post-
patriarchaal wordt genoemd.  

In 1950 was Europa zelfs verplicht geweest om de eerste geweldloze alliantie 
tussen staten te sluiten en deze alliantie had Europa meer dan vijftig jaar op een 
ongelooflijke en onverwachte manier gestabiliseerd.  

Ze legde uit dat het haar bedoeling was dit nieuwe beleidsparadigma in Azië te 
herhalen met China, India, Pakistan, Bangladesh evenals met Sri Lanka (Ceylon) en 
Myanmar. Deze trans-moderne politieke structuren waren volgens haar de structuren 
van de 21e eeuw, die verder ontwikkeld en geperfectioneerd moesten worden.  

Zij bracht een welgemeend eerbetoon aan de Europese minister van Buitenlandse 
Zaken en benadrukte dat hij in de schaduw stond, de geduldige en concrete schepper 
van een nieuw paradigma van geweldloos en post-patriarchaal buitenlands beleid. Het 
buitenlands beleid van de Unie had Clausewitz en Machiavelli in stilte begraven en 
was begonnen met het voorstellen van een steeds doeltreffender niet-gewelddadig 
buitenlands beleid.  

Mevrouw Chang feliciteerde ook de staatshoofden omdat ze uiteindelijk de 
toetreding van Turkije tot de Europese Unie in 2047 aanvaardden. "Door dit nieuwe 
soort buitenlands beleid bent u een echte bulldozer van vrede, stabiliteit en 
democratie geworden. En de Europese Unie heeft meer gedaan om de islam in de 
wereld uit te nodigen om de criteria van democratie, mensenrechten en de 
rechtsstaat over te nemen dan alle andere buitenlandse beleidslijnen samen. En 
bovendien is dit beleid bijna gratis en absoluut niet gewelddadig, aangezien het de 
kandidaten zijn die al het werk op eigen kosten en in alle vrijheid doen". 
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De oprichting van het Internationaal Veiligheidsagentschap, International Security 
Agency (IVA-ISA)5 
 

In het gesprek vertelde de Europese minister van Buitenlandse Zaken haar over een 
geheel nieuw concept van mondiale defensie dat in zijn denktank in Brussel werd 
besproken. Het idee was om de staten die geïnteresseerd waren voor te stellen hun 
nationale legers af te schaffen en een verzekering af te sluiten bij de nieuwe Wereld- 
veiligheidsorganisatie van de Verenigde Naties. Dit agentschap zou de bescherming 
van het nationale grondgebied van het land tegen alle externe maar ook interne 
agressies garanderen door de onmiddellijke interventie van zijn witte helmen.  

Ze vond het een geweldig idee en nam het over. “From now on, it is also my idea”, 
antwoordde ze aan de Europese minister van Buitenlandse Zaken. (Vanaf nu is het ook 
mijn idee). Want dit is precies het soort troepen dat nodig was geweest om in het 
voormalige Joegoslavië en in Afrika, op doeltreffende wijze bloedbaden en 
massaverkrachtingen te voorkomen. Zij stelde voor om onmiddellijk een werkgroep 
over dit onderwerp op te richten binnen de Verenigde Naties. Een jaar later hebben 
de Verenigde Naties voorgesteld een "Internationaal Veiligheidsagentschap" (IVA) op 
te richten.  

De sfeer in de Verenigde Naties was in twee jaar tijd sterk veranderd en ze kregen 
tot 8O% eenstemmigheid. We hadden nog nooit zoiets meegemaakt. Dit bureau kreeg 
een krachtig leger van witte helmen en state-of-the-art technologie... Het hart van 
deze troepen bestond uit de Europese legers (Duits, Belgisch, Nederlands, Zweeds, 
Deens, Fins, enz.) die zich jarenlang hadden geheroriënteerd op vredeshandhaving en 
hadden geleerd om samen te werken, met name in het voormalige Joegoslavië.  

Het was ook in Europa dat de eerste serieuze bijdragen werden gevonden: 
Duitsland, Frankrijk, België, Nederland, Ierland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, 
Spanje, Portugal en Griekenland en Turkije samen. En al snel kwam Japan erbij en 
China (aangespoord door mevrouw Chang), kort daarna aarzelend gevolgd door India, 
dat een indrukwekkende lobby van generaals had. Het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk, die nog kleine kernmachten waren, hebben uiteindelijk ook besloten om toe 
te treden, net als de andere landen van de Europese Unie.  

Met al deze mooie volkeren in het project was de helft van de mensheid breed 
vertegenwoordigd.We waren vertrokken. De andere staten moesten gewoon volgen, 
als en wanneer ze dat wilden. Het was toen dat plotseling alle Afrikaanse staten met 
Zuid-Afrika in de hoofdrol, besloten zich aan te sluiten. Het lidmaatschapsgeld werd 

                                                 
5 Dit idee werd al in 1995 officieel voorgesteld aan de Verenigde Naties door een groep intellectuelen, 
waaronder Harlan CLEVELAND(+) en Hazel HENDERSON(+2022). De voorgestelde naam was UNSIA. 
(Internationaal Agentschap voor de Veiligheid van de Verenigde Naties). Zie het artikel waarin het 
concept wordt uitgelegd: http://www.hazelhenderson.com/financing_un.html Zie ook het boek: The 
United Nations; Policy and Finance alternatives: Innovative proposals by visionnary Leaders Harlan 
Cleveland, Hazel Henderson, Inge Paul. Elsevier Press, New York, 1995. 

http://www.hazelhenderson.com/financing_un.html
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aangepast aan het inkomen per hoofd van de bevolking. Dit was een verstandige en 
goedkope keuze voor Afrika, dat plotseling besefte dat het werkelijk kon toetreden 
tot de kennismaatschappij door de nieuwe informatieorde die door de Unesco was 
gelanceerd. Hierdoor nam de kans op stabilisatie van dit continent sterk toe. De 
Afrikaanse staten begonnen een glimp op te vangen van de reële mogelijkheid om het 
enorme creatieve potentieel van hun mensen, waaronder ook vooral de vrouwen, te 
benutten. Ze werden gevolgd door de Russen, die niets liever wilden dan minder 
uitgeven aan hun verdediging, maar voorzichtig hadden gewacht om erachter te 
komen hoe dit leger van witte helmen werkte. Na een uiterst effectieve interventie in 
Afrika en in Turkmenistan in 2048, begreep iedereen het ineens. 

En toen bekeken de landen hun rekeningen en beseften dat er een enorm 
overschot op de nationale begrotingen was ontstaan doordat de militaire uitgaven 
waren verdwenen. Mevrouw Chang greep de bal in de vlucht en kondigde aan dat 
China 10% van zijn nationale begroting zou investeren in de bevordering van de 
menselijke kwaliteit in het onderwijs, eerst in China en daarna in de rest van de 
wereld. Maar tegelijkertijd introduceerde ze eigenlijk een onderwijshervorming die 
zoveel enthousiasme opwekte op Chinese scholen dat de hele wereld haar volgde. De 
wereldbeschaving was echt in beweging. 

 
 

De volledige herziening van de Verenigde Naties: een nieuw niveau van macht... 
 
Maar na haar bezoek aan Brussel, en ook na het succes van het Internationaal 

Veiligheidsagentschap besefte mevrouw Chang dat het dringend nodig was om de 
structuur en het basisconcept van de Verenigde Naties volledig te heroverwegen. 
Zoals Jean Monnet al zei, waren de Verenigde Naties gebaseerd op een verouderd 
basisconcept, omdat er geen machtsniveau werd geaccepteerd boven de natiestaat, 
wat de VN tot relatieve machteloosheid veroordeelde.  

Het is dit hogere, maar subsidiaire machtsniveau dat de Europese Unie de facto had 
gecreëerd, zelfs als de Europese lidstaten, en met name de nieuwkomers, niet goed 
begrepen wat ze samen hadden gecreëerd. En paradoxaal genoeg vond mevrouw 
Chang in de nieuwe presidente van Brazilië en de vrouwelijke premier van Japan die 
net in 2048 was verkozen, de eersten die deze nieuwe manier van denken begrepen, 
terwijl diplomaten uit India, China en Rusland, en zelfs uit sommige Europese en 
andere staten, terughoudend waren om zich een gezaghebbende instantie boven de 
naties te aanvaarden die geen staat was. 

De zaak kwam echt in beweging op de zitting van de Verenigde Naties in november 
2049, toen generaal Smith, hoofd van het leger van witte helmen, met wie iedereen 
blij was, in zijn langverwachte jaarverslag kortweg zei: "Het enige wat onze witte 
helmen ontbreekt is, dat ze de uitstraling zouden zijn van een wereldautoriteit, qua 
legitimiteit superieur aan het legitieme gezag van de staten, en die werkt volgens het 
subsidiariteitsbeginsel. En alleen een Europese "Wereldunie van Naties" kan ons dit 
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bieden. We moeten dus snel in deze richting evolueren, anders krijgen we gevaarlijke 
problemen met de sterke wereldstaten. "Een grote stilte volgde. En het was de 
presidente van Brazilië, gesteund door de premier van Japan en mevrouw Chang zelf, 
die een commissie voorstelden om de Verenigde Naties om te vormen tot een 
"Wereldunie van Naties".  

De hervorming duurde slechts zes maanden, omdat de opvattingen er rijp voor 
waren. Deze hervorming, waarvan de gevolgen de hele 21e eeuw voelbaar zullen 
blijven, heeft uiteraard geleid tot een totale herziening van alle agentschappen van de 
Verenigde Naties.  

De meest spectaculaire hervorming was het verdwijnen van de Veiligheidsraad, die 
werd vervangen door een "Uitvoerende Raad" die door de lidstaten met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen werd gekozen. Een nieuw niveau van 
wereldmacht was geboren.  

Hierdoor kon de Europese Unie eindelijk een samenhangend buitenlands beleid 
voeren, nu het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hun zetel in de inmiddels verdwenen 
Veiligheidsraad hadden verloren en zich bij het buitenlands beleid van de Unie 
aansloten. 

Vervolgens heeft de WTO, de Wereldhandelsorganisatie, zich in 2049 zonder 
waarschuwing omgevormd tot de "World Information Sharing and Trade 
Organization" (WITSO). Het trok slechts de consequenties van de "Nieuwe Informatie 
Orde" die door de UNESCO werd voorgesteld en in 2048 ook door de Algemene 
Vergadering werd goedgekeurd. Het doel was dan ook om het delen van kennis overal 
te bevorderen, omdat dit de enige manier was om nieuwe kennis te creëren. De 
Wereldbank en het Monetair Fonds werden in 2047 gesloten tijdens de monetaire 
overeenkomsten van Peking in 2047 en werden niet onmiddellijk vervangen. 

 
 

We zijn in 2070 
 

Het is nu 2070.  
De wereld is echt geëvolueerd naar een nieuw niveau van verantwoordelijkheid en 

ethiek. Mensen zijn veel minder wanhopig. Natuurlijk zijn er nog veel problemen, 
maar het wereldklimaat is aan het veranderen. 

We mogen echter niet de herinnering aan onze fouten uit het verleden verliezen, 
anders dreigt het gevaar dat we ze opnieuw gaan maken. 
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INLEIDING  
Vijf niveaus van verandering  

 
 

"We ervaren een van de meest fundamentele veranderingen in de geschiedenis.  

de transformatie van het geloofssysteem van de westerse samenleving. Geen politieke, 

economische of militaire macht  

kan worden vergeleken met de kracht van een  

verandering in onze gedachten.  

Door bewust hun beeld van de werkelijkheid te veranderen,  

veranderen de mensen de wereld". 

 

Willis HARMAN 6 

 
 

 
Veel burgers over de hele wereld voelen de verandering die in hun leven sluipt. 

Vaak is het eerste gevoel er een van onbehagen. "Alles is verkeerd!" "Het is een crisis." 
De burger voelt zich verloren als hij zich afvraagt wat er gebeurt en wat de toekomst 
van zijn kinderen zal zijn. Hij voelt - in zijn buik - dat er iets gebeurt en hij kan niet 
zeggen wat het is. Bovendien gelooft hij dat hij alleen is in het voelen van dit 
onbehagen als hij deel uitmaakt van een groep van enkele honderden miljoenen 
mensen. Hij heeft geen globale visie. 

En het eerste wat hij voelt is dit gevoel van het einde van iets, een verward gevoel 
van de dood. Wat we zien, wat we op het nieuws zien, is inderdaad vooral de dood 

                                                 
6 Hij was een van de Silicon Valley Thinkers van het Stanford Reasearch Institute. Hij richtte de World 
Business Academy op en was de directeur van het Institute of Noetic Sciences dat momenteel in 
Novato, San Francisco Bay Area, gevestigd is. (Ca). Hij is op 30 januari 1997 overleden. 
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van het bestaande systeem: sluiting van bedrijven, politieke en institutionele 
disfuncties, corruptie, oorlogen en gewelddadige opstanden.  

Als er ten tijde van de Renaissance media waren geweest, zouden ze waarschijnlijk 
veel hebben gesproken over de ineenstorting van de agrarische en middeleeuwse 
samenleving, over de crisis van het Latijn in de Universiteiten, over de afschuwelijke 
uitvinding van het maken van het Heilig Boek met (druk)machines. En misschien 
zouden ze een beetje hebben gesproken over Galileo, Michelangelo, Copernicus... de 
pioniers van de verandering... in de culturele pagina's van het Weekend of de 
juridische pagina's van de processen (van de Inquisitie!). 

In dit eerste deel zullen we daarom proberen alles te beschrijven wat eindigt of al 
dood is, maar niet eindigt, soms in verstilde stilte, soms met veel lawaai. 

Om onze beschrijving te structureren presenteren we de hypothese dat de 
verandering die we wereldwijd meemaken als een ijsberg van vijf verdiepingen is, met 
slechts de vijfde verdieping die uit het water komt. 

In het tweede deel, nemen we het beeld van de ijsberg in een iets andere vorm op 
om op elk niveau van de diepte te laten zien wat er al op een nieuwe manier wordt 
beleefd.  

 
 

Hier zijn de vijf niveaus van verandering die wij voorstellen:  
 
Het eerste niveau is het besef dat onze wereldbeschaving met de dood wordt 

bedreigd als we niets veranderen. Dit niveau is het laagste in het koude water. Het is 
koud en donker. We gaan er niet graag heen, we houden er niet van om daar te blijven, 
omdat we niet graag praten over dit gevaar dat ons boven het hoofd hangt. Het is als 
een doodsbedreiging die we liever negeren. Maar deze dreiging heeft een belangrijke 
plaats in ons individueel en collectief onderbewustzijn. 

Het tweede niveau is de dood van patriarchale waarden. Het is nog steeds erg koud 
daar en het is vrij laag in ons bewustzijn. Onze samenleving bezoekt dit niveau ook 
niet vaak, ook al weet ze dat het bestaat. Er wordt heel weinig over gezegd en toch 
worden we elke dag geconfronteerd met de crisis van het verticale, piramidale, 
arrogante en manipulatieve beheer, dat steeds minder werkt, maar dat meestal 
doorgaat en zo verergert dat het ketens van professionele zelfmoorden in Frankrijk 
veroorzaakt. We praten er niet vaak over, terwijl iedereen weet en beseft dat we met 
de waarden van bevelvoering, verovering en controle (CCC) geen oplossing zullen 
vinden voor onze wereldwijde problemen. Om onze mooie blauwe planeet te 
beschermen, waarvan de Amerikaanse astronauten ons de eerste foto's brachten, 
hebben we volgens ons dringend behoefte aan een nieuwe cocktail van waarden van 
respect, zachter, meer "yin" zoals de Chinezen zeggen, meer vrouwelijk. Het 
patriarchaat behoort al tot het verleden sinds het zijn eeuwenoude legitimiteit heeft 
verloren... maar zijn lijk beweegt zich nog steeds over de hele wereld! 

Niveau drie is halverwege, het is de dood van de moderniteit. We zijn ons er niet 
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zozeer van bewust, maar misschien voelen we het wel een beetje meer. Zoals we 
zullen zien, is het voor degenen die nog 100% modern zijn heel moeilijk, zo niet 
onmogelijk, om te begrijpen dat we van paradigma zouden kunnen veranderen. Want 
de moderne mens is zich per definitie niet bewust van het feit dat hij zich in een 
paradigma bevindt, omdat hij leeft als zijnde in realistische objectiviteit, dus in 
rationele en onpartijdige waarheid. De moderniteit is alomtegenwoordig, maar heeft 
haar legitimiteit verloren. 

Niveau vier ligt heel dicht bij ons: het is het einde van de industriële samenleving. 
Veel "industriële" bedrijven sterven voor onze ogen (General Motors). We zeggen niet 
dat een bedrijf stervende is, maar dat het "sluit". Dat is bescheidener. Maar de hele 
logica van de "industriële en moderne" economie is stervende, om een eenvoudige 
reden: de "industriële" benadering van problemen stelt ons niet in staat om een 
geloofwaardige weg te vinden naar een werkelijk duurzame wereld. Deze industriële 
logica van kwantitatieve groei (meer en meer cement, ontbossing, vervuiling en 
consumptie van de grondstoffen van de aarde...) leidt ons tot de collectieve dood; ze 
wordt dus steeds duidelijker verworpen door de burgers. Het is er mee gedaan omdat 
ze geen toekomst heeft. Maar het lijk beweegt nog steeds, dat is zeker..  

Ten slotte komen we op het vijfde niveau, het enige zichtbare: de 
geloofwaardigheid van al onze sociale en politieke instellingen takelt snel af. Onze 
instellingen bevinden zich in zo'n ernstige crisis dat men kan stellen dat ze op sterven 
liggen. In het algemeen bevinden alle piramidale instellingen zich in een crisis... als ze 
niet al dood zijn omdat ze worden beschuldigd van corruptie, gebrek aan 
transparantie of, erger nog, incompetentie, omdat ze geen antwoord geven op de 
vraag naar ons collectieve overleven. 

We zullen deze vijf transformatieniveaus in de loop van dit onderzoek nader 
analyseren. 
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HOOFDSTUK 1: 
 

GEVAAR VOOR DOOD EN MASSALE ZELFMOORD  
 

 
 
 
Mijn uitgangspunt is dat de mensheid zich in een zeer uitzonderlijk moment van 

haar bestaan bevindt, aangezien zij voor het eerst in haar geschiedenis 
geconfronteerd wordt met de mogelijkheid van een bewuste collectieve dood, en dus 
van collectieve zelfmoord.  

Volgens Lester Brown, directeur van het Worldwatch Institute in Washington, die 
zijn boek in 2005 aan het Europees Parlement presenteerde : “Groeit onze 
wereldeconomie zo snel dat ze de absorptie-capaciteit van de planeet overschrijdt. Dit 
leidt ons dus elke dag dichterbij verval en  mogelijke dood." 

Het is voor de meeste waarnemers en het grote publiek duidelijk dat ons westers 
ontwikkelingsmodel vervuilend en niet-duurzaam is. Dit ging nog enigszins zolang we 
maar 750 miljoen westerlingen waren (Verenigde Staten + EU) en zolang we onze 
vervuiling naar andere landen konden exporteren.  

Nu China, India, Brazilië en de rest van de wereld zich aansluiten bij hetzelfde "niet-
duurzame" ontwikkelingsbeleid, voegen we aan deze 750 miljoen meer dan 2 miljard 
mensen toe. Op dit punt wordt het nog duidelijker dat er niet genoeg fossiele 
brandstoffen over zullen zijn, dat er veel te veel afval en vervuiling zal zijn en dat de 
landbouwgrond nog sneller zal worden verminderd en uitgeput. De productie van CO2 
zal buitensporig toenemen, de klimaatverandering zal nog meer versnellen en het 
wordt steeds duidelijker dat diersoorten nog sneller zullen afnemen... Kortom, we 
stevenen af op de muur en... nog sneller dan aanvankelijk verwacht.  

Als we de huidige evolutiecurve, die China en India omvat, uitbreiden, ontkennen 
maar weinig "specialisten" dat er een ernstig probleem is, ... zeer ernstig. 

Ik las in de trein dit recente artikel van Koïchiro Matsuura, voormalig directeur-
generaal van de UNESCO7: "De menselijke soort, de planeet, de stad weten nu dat ze 
misschien wel sterfelijk zijn. Natuurlijk beleeft de mensheid niet zijn eerste 
ecologische crisis maar we maken ongetwijfeld de eerste wereldwijde ecologische 
crisis van een dergelijke omvang mee. Vandaag de dag begrijpen we dat de oorlog 
tegen de natuur een wereldoorlog is..."  

En hij moedigt ons verder aan om uit de impasse te geraken: "Duurzame 
ontwikkeling is te duur? Het is de traagheid die ons ruïneert! Javier Perez de Cuellar 
waarschuwde in de "Dialogen van de 21e Eeuw": "Hoe kunnen we het weten en niet 

                                                 
7 Koïchiro MATSUURA, directeur-generaal van UNESCO: "Duurzame ontwikkeling te duur? Het is de 

traagheid die ons ruïneert! "in "Le Figaro", donderdag 11 januari 2007, pagina 14. 



27 

27 

kunnen of willen? "» ... 
Het beëindigen van de oorlog tegen de natuur vereist vandaag de dag een nieuwe 

solidariteit met de toekomstige generaties. Moet de mensheid daarvoor een nieuw 
pact sluiten, een "natuurlijk contract" van co-ontwikkeling met de planeet en een 
wapenstilstand met de natuur? 

Laten we een ethiek van de toekomst heersen als we vrede met de Aarde willen 
sluiten. Want de planeet is onze spiegel: als hij gewond en verminkt is, zijn wij het die 
gewond en verminkt zijn.  

En hij stelt voor om zo snel mogelijk de weg te kiezen naar samenleving geleid door 
kennis, die potentieel veel minder vervuilend zijn, of zelfs naar een reële mogelijkheid 
om een duurzame wereldeconomie te creëren.  

"Om het roer om te gooien, moeten we kennisgeleide samenlevingen creëren om 
de strijd tegen de armoede te combineren met investeringen in onderwijs, onderzoek 
en innovatie, en zo de basis te leggen voor een echte ethiek van verantwoordelijkheid. 
» 

We komen terug op dit concept van oorlog tegen de natuur, voorgesteld door 
Matsuura, dat uiteindelijk een oorlog tegen onszelf is.  

De vraag die onze beschaving in het geheim bezighoudt, is of we wereldwijd naar 
het leven toe gaan of collectief naar de dood? Gaan we op weg naar de onomkeerbare 
vernietiging van onze natuurlijke omgeving en dus uiteindelijk naar onze eigen 
collectieve dood? Staan ons wrede sociaal-economische spanningen en oorlogen en 
verwoestende invasies te wachten, of zullen we tijdig beslissingen nemen die zich 
steeds duidelijker opdringen? Dit zijn de kwellende maar ondergrondse en onbewust 
gehouden vragen die onze beschaving achtervolgen.  

 
 

De mode is zwart... 
 
Ons tijdperk wordt gedomineerd door een collectief gevoel van de dood dat niet 

wordt uitgesproken. Zwart is bijvoorbeeld een dominante kleur geworden in de 
jeugdmode en op straat. Dit was in 1960 ondenkbaar. Geeft deze mode niet juist het 
gevoel van de dood weer dat verbonden is met het einde van een logica, het einde 
van een tijdperk? Er gaat iets dood. De doodsstrijd van het systeem doordringt de 
geesten en blokkeert de horizon.  

Een beschaving in verval heeft geen plannen voor de toekomst. Dat doet het nooit.  
Maar tegelijkertijd wordt er in de hele wereld iets geboren, wat spannend maar 

toch moeilijk te begrijpen is. 
 
 

"Is het het einde van Frankrijk? » 
Enige tijd geleden werd ik uitgenodigd om een presentatie te geven aan een 

honderdtal bedrijfsleiders van Groep X in Parijs. Ik herinner me nog goed dat er na 
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mijn presentatie, waarin werd gesproken over de verschillende niveaus van de huidige 
mutatie, een grote verlegen stilte heerste. De eerste vraag was toen: "Denkt u dat dit 
het einde van Frankrijk is8? Dit soort vragen duidt op de onderbewuste aanwezigheid 
van dit krachtige gevoel van de dood. Deze vraag was zeer indicatief voor de 
onderstromen in onze samenleving: we hebben het gevoel dat er iets stervende is. 

 
 

Justus Lipsius: "Omnia Cadunt!9 "of "Multa Cadunt." 
 
Deze uitdagingen voor ons overleven dwingen ons om te veranderen.  
Niemand houdt ervan te veranderen en om te vormen. Beschavingen houden daar 

niet van. 
Maar laten we ons niet te schuldig voelen als we ons verzetten tegen verandering. 

Want het aanvaarden ervan was ook niet gemakkelijk tijdens vorige veranderingen in 
de geschiedenis, zoals bv. tijdens de Renaissance. Om een heel eenvoudige reden: bij 
een verandering van tijdperk komt er een machtsoverdracht van de machthebbers in 
het oude systeem naar diegenen die de macht zullen hebben in het nieuwe systeem; 
en ik heb in de geschiedenis nog nooit een dergelijke machtsoverdracht op een vlotte 
en harmonieuze manier gezien. Wellicht is dit de reden waarom de late 
Middeleeuwen werden doorspekt met zoveel oorlogen, met individueel en collectief 
geweld. 

Laten we een voorbeeld nemen: de opwindende wereld van universitas, die 
plaatsen van universaliteit waarvan de professoren vaak theologen waren die Latijn 
spraken en door heel Europa reisden om ideeën uit te wisselen en elkaar te verrijken. 
Het leven van Albert de Grote, Thomas van Aquino, Erasmus, Luther, Calvijn, Johannes 
Hus en anderen zit vol met reizen en onderwijs in heel Europa. Het was een wereld 
die ontegenzeggelijk begiftigd was met zeer grote (universele) waarden, die ook 
plotseling stierven, zonder dat men begreep waarom. 

Justus Lipsius, geboren in de buurt van Leuven, was een van de parels van de 
scholastieke theologie die Europa en de westerse wereld in die tijd domineerde. Hij 
riep in 1606, het jaar van zijn dood: "Omnia cadunt", alles valt uit elkaar! Zestig jaar 
na de Reformatie en toen de drukkunst haar onweerstaanbare opmars begon, was het 
de hele architectuur van de middeleeuwse kennis die plotseling met de dood werd 
bedreigd. Het Latijn, de gemeenschappelijke Europese taal, verdween ten gunste van 
de volkstalen. De absolute overheersing van de theologie werd doorbroken door het 
ontstaan van de nieuwe disciplines van de moderne, seculiere en humanistische 
universiteit... Deze buitengewone gemeenschap van intellectuelen stortte plotseling 
in. Een hele wereld van waarden die eeuwenlang beslissend was geweest - en waarvan 

                                                 
8 Mijn antwoord was: "Dit is het einde van een bepaald Frankrijk. Industrieel, piramidaal, modern en 
niet-duurzaam Frankrijk". 
9 "oMnIa CaDVnt" is een chronogram dat de datum 1606 aangeeft: M = 1000 +  D = 500 +  C = 100 +   IV 
= 4, totaal = 1604.  
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men dacht dat ze onveranderlijk was - stortte in elkaar en werd getroffen door een 
vernietigende dood. 

Velen begrepen het niet en weigerden deze verandering. Deze weigering wordt in 
de zin van Justus Lipsius gekarakteriseerd door de "Omnia". Als hij had gezegd "Multa 
cadunt", (veel dingen verdwijnen), zou hij zijn tijdgenoten hebben geholpen om de 
verandering te begrijpen. Maar hij weigerde dit, waarschijnlijk omdat hij het zelf niet 
begreep10.  

Deze weigering tot veranderen, die vaak voortkomt uit een analytische fout, 
verwart de paradigma-verschuiving met het einde van de wereld. Veel mensen 
hebben het gevoel dat als "hun wereld" verdwijnt, de hele wereld weg is. En dit 
gebeurt niet op het niveau van de redenering, maar op het niveau van de 
onderbewuste angst die in de buk slaat en moeilijk te beredeneren … en te 
overwinnen is. 

Deze angst maakt vaak dat degenen die doodsbang zijn niet zien wat er al in de 
marge en tussenruimtes van het dominante systeem in crisis wordt geboren. 

 
 
 

Immobiliteit en onmacht van de ziel: politiek en spiritualiteit in Vaclav Havel. 
 
Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid hebben we een 

wereldbeschaving opgebouwd die het technisch aankan om zichzelf te voeden zonder 
haar toekomst in gevaar te brengen. Maar dat doet ze niet.  

Er is nog nooit zoveel armoede en ellende geweest als nu. Duizenden kinderen 
sterven elke dag van de honger in een verbluffende stilte. En onze planeet zelf is in 
levensgevaar. Ons aller overleving staat op het spel.  

Wat is er verdomme aan de hand? Hoe kunnen we dit grimmige - en schandelijke- 
contrast verklaren tussen onze technologische mogelijkheden en ons onvermogen om 
ze te gebruiken om onze pijnlijkste problemen op te lossen?  

In werkelijkheid lijken we niet in staat om onze instrumenten en onze individuele 
en collectieve wil tot leven te brengen: onze beschaving slaagt er a fortiori niet in om 
het fundamentele probleem van haar eigen voortbestaan op te lossen. Ze voelt zich 
onverbiddelijk afglijden naar zinloosheid en dood. De dood van de natuur en de 
onomkeerbare achteruitgang van dier- en plantensoorten. De uithongering van 
honderden miljoenen kinderen en volwassenen. Dood door zelfmoord van duizenden 
jongeren en volwassenen in de landen van het Noorden. Geconfronteerd met deze 

                                                 
10 Is het niet grappig om te ontdekken dat deze man die in de Europese geschiedenis is gebleven, het 

symbool van de man die de verandering van tijdperk niet heeft begrepen, is gekozen om zijn naam te 
geven aan het gebouw van de Raad van Ministers van de Europese Unie, in Brussel, omdat het is 
gebouwd op de voormalige Rue Juste Lipse. Zijn standbeeld is getroontoneerd in de hoofdingang. Ik 
kan het niet missen... 
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energie van de dood, zijn we, diep van binnen, verscheurd tussen opstand en 
wanhoop.  

Dit is de fundamentele malaise van onze tijd. 
Is het mogelijk om de polariteit te veranderen, om iets te veranderen in de diepte 

van ons collectieve onbewuste, op het niveau van het oerverhaal, op het niveau van 
de stichtingsmythe van onze wereldbeschaving? De overgang van het doodsinstinct 
naar het levensinstinct, van een cultuur van geweld naar een cultuur van vrede, blijkt 
vandaag de dag onmisbaar te zijn om het voortbestaan van de menselijke soort te 
garanderen. Maar hoe kan dit gebeuren? 

Dit is een centrale kwestie. De moeilijkheidsgraad ervan staat in verhouding tot de 
onderwerpen die erin aan bod komen. Het brengt ons naar de wortels van onze 
Westerse beschaving, maar ook, meer in het algemeen, naar de wortels van de meeste 
beschavingen en culturen van de wereld van vandaag. En waarschijnlijk naar de 
wortels van de patriarchale structuur van onze wereldbeschaving. 

Nee, we handelen niet....... 
Waarom doen we niets?  
Vaclav Havel is, zo lijkt het ons, degene die deze ziekte van de ziel het best 

beschrijft: "Deze passiviteit is te wijten aan een wanhopig gebrek aan wil en innerlijke 
behoefte, dat wil zeggen aan hinderpalen uit het domein van het bewustzijn en de 
geest. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat de situatie alleen kan worden 
omgekeerd als er een verandering ontstaat in de sfeer van de geest zelf, in de relatie 
van de mens tot de wereld, in zijn aanvaarding van de waarden van het leven, in zijn 
mentaliteit, in zijn manier van verantwoordelijk zijn"11. 

Deze buitengewoon heldere uitspraken brengen ons tot het diepste niveau van de 
malaise van onze moderne en industriële beschaving. Onze beschaving lijkt de 
spirituele energie te hebben verloren die nodig is om vitale beslissingen te nemen. 
Heeft ze haar ziel verloren? Ik ben geneigd dat te geloven.Ze lijkt in ieder geval niet in 
staat te zijn tot dat ethisch ontwaken, die weigering van het noodlot, die ons in staat 
zou stellen ons elementaire en fundamentele overlevingsinstinct weer op te pikken..  

In principe zijn de voorspellingen van Max Weber over de ontgoocheling van de 
wereld uitgekomen. Ontgoocheling lijkt van generatie op generatie te zijn 
doorgedrongen, dieper en dieper... tot in ons beenmerg en dat van onze kinderen. Is 
het niet onze ontgoocheling die ons verlamt? 

Terwijl we de diepste diepten van deze dodelijke malaise raken, lijkt het leven 
opnieuw geboren te worden, in stilte, in de harten en de zielen van burgers over de 
hele wereld. We zullen dit zien in hoofdstuk 12. 

 
 
 

                                                 
11 Vaclav HAVEL: "Il est permis d'espérer" Calman Levy, Parijs 1997, pagina 150.  
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CONCLUSIE VAN HOOFDSTUK 1: 
 

In dit eerste hoofdstuk hebben we de lezer uitgenodigd om af te dalen in het zeer 
koude water van ons collectieve onderbewustzijn. Dit is geen gemakkelijke stap maar 
ze is essentieel. 

We hebben daar veel doodsenergie gevonden. We hebben de wortels van de crisis 
van onze beschaving geraakt, wortels waar moeilijk over te praten valt en waar maar 
weinig mensen over praten, behalve een paar intellectuelen. We hebben ook gezien 
dat de jongere generatie zich in de frontlinie van het bewustzijn bevindt, maar ook in 
de frontlinie van het leed dat door deze hedendaagse crisis wordt veroorzaakt. 

We hebben de wortel van onze individuele en collectieve ontgoocheling geraakt. 
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HOOFDSTUK 2: HET EINDE VAN HET PATRIARCHAAT 
 
 
 
We hebben zojuist gezien dat de malaise van de fundamenten waar we mee te 

maken hebben, een verlammende energie van de dood is, een "oorlog tegen de 
natuur" die in feite een oorlog tegen onszelf is, zoals de directeur van de UNESCO het 
op bewonderenswaardige wijze verwoordde. Door oorlog te voeren tegen de natuur 
zijn we erin geslaagd om het geweld op onszelf, op onze kinderen en op de 
toekomstige generaties te richten.. 

Hoe komen we daar overheen? Hoe kunnen we de mensheid helpen om te kiezen 
voor levenswaarden? Ik zoek al heel lang in theologische bibliotheken naar een 
intelligente reflectie over de waarden van leven of dood, maar ook over geweld. Ik 
vond daar slechts reflecties over zonde, zelfs over de erfzonde, die ertoe bijdroegen 
dat geweld en de dood als constitutieve elementen van de aard van de mens, of zelfs 
als gevolgen van de erfzonde werden beschreven.  

De christelijke religie lijkt, net als de andere grote religies van de hedendaagse 
wereld, medeplichtig is aan de sacralisatie van geweld en de dood door deze in te 
etsen in de diepten van de fundamentele mythen van de mensheid. De enige hoop die 
is toegestaan: menselijke handelingen zullen worden gecompenseerd, "afgekocht", 
door de redding die een andere gewelddadige dood van een niet-gewelddadige 
persoon met zich meebrengt.  

Als we goed kijken, onderschrijven de boodschap van Jezus en die van de grote 
wijzen van de mensheid dan deze sacralisatie van de gewelddadige dood en het lijden? 
Hebben ze niet een andere weg voorgesteld? En is hun eerste en fundamentele 
intuïtie door de eeuwen heen niet misvormd? 

Voordat we het over het einde van het Patriarchaat hebben, moeten we de 
oorsprong ervan begrijpen. Waar komt het vandaan? Heeft het altijd al bestaan, of is 
het een relatief recente verschijning in de geschiedenis van de mensheid?  
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De geboorte van het patriarchaat: een nieuw relaas van de oorsprong? 
 
Het antwoord nam voor mij de vorm aan van een openbaring en een gezicht. Dat 

van Nicou Dubois Le Clercq12 die me introduceerde in de wereld van de intelligente 
kritiek op het patriarchaat. Ze liet me de geschriften van Riane Eisler, 13 
Marija14Gimbutas, Françoise Gange en anderen ontdekken. Hun ontdekking is dat de 
patriarchale visie die de oorspronkelijke verhalen van de meeste hedendaagse religies 
heeft beïnvloed, in deze verhalen wordt gepresenteerd als zijnde er altijd geweest, 
terwijl de patriarchale visie een relatief recente verschijning is na millennia van 
matrilineaire beschaving. Volgens deze pioniers zouden de belangrijkste woorden in 
de Bijbel de eerste woorden op de eerste pagina zijn: "In het begin". Het is dit woord 
"begin" dat duizenden jaren van eerdere matrilineaire beschavingen uitwist. 

Deze nieuwe visie is gebaseerd op recent archeologisch onderzoek door Marija 
Gimbutas, die heeft kunnen aantonen dat de meeste archeologen, die mannen waren 
en vaak geestelijken, zich hebben vergist in hun interpretatie van archeologische 
vondsten die meer dan vijfduizend jaar oud waren. Omdat er volgens de Bijbel geen 
eerdere beschaving was geweest, was het normaal om niets te vinden, ook al gingen 
veel aanwijzingen de andere richting uit. Het kostte de nauwkeurigheid en 
vasthoudendheid van vrouwelijke archeologen zoals Gimbutas en anderen, om een 
flinke bres te slaan in meer van  zekerheid van de patriarchale archeologen.  

Intussen lijkt het steeds waarschijnlijker dat er vijfduizend jaar geleden, dwz 
drieduizend vijfhonderd jaar voor Christus, in Europa, India en China veel minder 
gewelddadige en meer gastvrije beschavingen bestonden die gebaseerd waren op de 
waarden van het leven. Deze beschavingen, bekend als matrilineair, steunden op een 
andere geleding tussen het vrouwelijke, het mannelijke en het                                                         
sacrale.  

De belangrijkste cultus was die van de moedergodin, die haar gezag uitoefende 
door leven te geven en te helpen groeien. Haar actie werd zelfs bij de dood 
gesymboliseerd, opgevat als een overgang naar een ander soort leven. De lichamen 
waren gecoat met de kleur rood, de kleur van het bloed van het leven. In deze 
beschavingen hechtte het sacrale zich dus aan de waarden van leven geven, van de 
vruchtbaarheid, dus ook van het seksuele genot en de artistieke creatie en esthetiek. 
Macht was een positief, levensgericht concept. Het betekende "laten groeien", "laten 
leven", "laten bloeien" en daartoe normen stellen voor de bloei van het leven.  

                                                 
12 Nicou Dubois- Le Clercq, is een visionaire en pioniersvrouw, een "21e eeuwse Begijn" die dagelijks de 
kracht van de heilige liefde leeft. Ze liet me de hoofdauteurs ontdekken die ik hier citeer. 
13 Riane EISLER, Le calice et l'épée, Robert Laffont, Parijs, 1989. Voir aussi, Sacred Pleasure, Seksmythe 
en de politiek van het lichaam. Nieuwe wegen naar macht en liefde, Shaftesbury, Dorset, UK, 1995. 
14 Marija GIMBUTAS: The Goddess and Gods of Old Europe, Berkeley, University of California Press, 
1982. Voir aussi GIMBUTAS: De taal van de Godin. San Francisco Harper & Row, 1989, et GIMBUTAS: 
De beschaving van de Godin. San Francisco, Harper & Row, 1991. 
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Onder deze zeer oude beschavingen is het de Minoïsche beschaving (van koning 
Minos) op Kreta, die het dichtst bij ons staat. Er wordt ook gesproken over Malta, waar 
enkele vrij belangrijke opgravingen plaatsvinden. Hier zijn de belangrijkste 
kenmerken: 

1. Vrouwen speelden een belangrijke rol, vooral in de heilige riten. Maar ze 
stonden op gelijke voet met mannen. Het zou een vergissing zijn om ons 
paradigma van overheersing om te zetten en te projecteren. Het lijkt er niet op 
dat in deze beschaving mannen werden gedomineerd door vrouwen, zoals in 
het daaropvolgende patriarchale model waar vrouwen werden en worden 
gedomineerd door mannen. 

2. Deze samenlevingen waren vreedzamer dan patriarchale samenlevingen. In 
de kunst zijn er geen sporen van "heroïsche gevechten" waarbij mannen elkaar 
vermoorden of vrouwen verkrachten. Macht is opgevat als de kracht om leven 
te geven en te laten groeien.  

3. De sociale structuren waren meer egalitair. Alles wijst erop dat er geen 
grote sociale onrechtvaardigheden waren. Hoewel er enkele verschillen in 
sociale status te zien zijn in de graven. 

4. Deze beschaving lijkt geen grote verdedigingsmuren te hebben gebouwd, 
noch grote legers te hebben gehad. Het is waarschijnlijk om deze reden dat ze 
zeer kwetsbaar waren voor invasies en rond 1100 voor Christus verdwenen.  

5. Technologisch gezien lijken er geen sensationele doorbraken te zijn 
geweest. Deze beschavingen hebben bijvoorbeeld het schrift niet 
uitgevonden, zodat het voor historici en archeologen vandaag de dag erg 
moeilijk is om precies te weten hoe ze functioneerden.  

 
Het is indrukwekkend te zien dat over de hele wereld rond dezelfde tijd, of het nu 

in India, China of Europa is, deze meer vrouwelijke beschaving, gericht op het leven 
en de vreugde van het bestaan, werd vervangen door een patriarchale beschaving, 
gericht op de gewelddadige dood en het lijden. Bijna overal waren er gewelddadige 
veroveringen en invasies. En die beschavingen zonder legers werden snel overweldigd 
en vertrapt.  

In deze "nieuwe" patriarchale wereld waarvan wij de laatste erfgenamen zijn, is de 
macht niet langer die van het geven van leven, maar die van het geven van de dood, 
het vernietigen van het leven, het onderwerpen van de ander en het ten koste van 
alles gehoorzamen. In moderne termen wordt dit uitgedrukt in "commando, 
verovering, controle". Seksualiteit wordt radicaal gedesacraliseerd en vernederd, 
genot wordt bezoedeld, de vrouw wordt voorgesteld als een "verleidster" en 
gereduceerd tot een object van voortplanting en/of genot. En de heilige gave van het 
leven wordt gereduceerd tot het niveau van de straf: "Je zult baren in pijn". Het heilige 
is ook ontheemd: het nestelt in het bloed van de gewelddadige dood en in het  
reddende lijden. De zin van het sacrale wijzigt van richting met 180°. Het verbindt zich 
met de verzaking aan de seksualiteit, met de versterving van het lichaam en de 
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devaluatie van het leven in zijn geheel. Het huidige leven is een "tranendal" en heeft 
geen waarde op zichzelf. Het is slechts de voorkamer van de hemel, waar "elke traan 
zal worden weggeveegd", zoals de Openbaring ons vertelt. 

Deze culturele overgang van mythen vond geleidelijk plaats, door een 
systematische ondermijning van heilige symbolen en mythen. De Moedergodin 
bijvoorbeeld werd geleidelijk aan de Moedergodin met een echtgenoot, vervolgens 
de Echtgenote van de Vadergod en ten slotte de Moeder van God, die niet eens meer 
een goddelijke status heeft, met name in het christendom, tegenover de Almachtige 
Vadergod. Deze subversieve transformatie van de oorspronkelijke mythen wordt door 
Françoise Gange op bewonderenswaardige wijze beschreven in haar boek La Guerre 
des Dieux contre la Mère Universelle15. Ze laat op een zeer erudiete manier zien dat 
deze overgang duidelijk niet alleen een feit van de christelijke traditie is, maar dat men 
hem terugvindt in bijna alle grote mythes die rond 3500 voor Christus op aarde 
aanwezig waren. Uit een boek van de Beijing Academy of Social Sciences blijkt dat 
hetzelfde fenomeen zich voordeed in China in dezelfde periode16.  

 
 

Herinterpretatie van de erfzonde? 
 
Dankzij deze auteurs ontdekte ik ook een totaal nieuwe interpretatie van het begin 

van Genesis, dat niet langer het verhaal zou zijn dat het scenario van de erfzonde 
voorstelt, maar gewoon een overgang tussen matrilineaire mythes en symbolen en 
patriarchale symbolen, zoals men ze terugvindt in alle mythen van die tijd . Hiertoe 
demoniseert en ontkracht het verhaal de meest heilige riten en symbolen van het 
vrouwelijke oerverhaal, terwijl het de symbolen van het nieuwe patriarchale verhaal 
met geweld sacraliseert.  

Deze nieuwe interpretatie is interessant en waarschijnlijk vrij solide. Het valt nog 
te bezien wat er gedaan moet worden met het verhaal van de erfzonde zelf. Als de 
erfzonde niet de centrale boodschap is, maar een detail van de mythische overgang, 
dan kan de christelijke traditie zich ontdoen van een gigantisch gewicht aan 
individuele en collectieve schuld die al bijna twee millennia woedt in onze westerse 
beschaving. (St. Augustinus is de grote uitvinder van het begrip "erfzonde". Hij werd 
gevolgd door St. Anselmus die in de Middeleeuwen de "verlossingstheologie" 
ontwikkelde).  

En dan zouden we grondig onze interpretatie van de boodschap van Jezus moeten 
heroverwegen: als Hij niet zozeer degene is die "ons van onze zonden redt", wat 

                                                 
15  Françoise GANGE, Les Dieux Menteurs, Éditions "Indigo" en "Côté femmes", Parijs, 1998 

(uitverkocht). Heruitgave: La guerre des dieux contre la mère universelle Éditions Alphée, Parijs, 
Monaco, 2006. 
16  Beijing Academy of Social Sciences , "De kelk en het blad in de Chinese cultuur: 

Geslachtsverhoudingen en sociale modellen. Hoofdredacteur: MIN Jiayin, Beijing 1995.  
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brengt Hij ons dan wel? Misschien is de Blijde Boodschap wel een nieuwe manier om 
het geweld te overwinnen en te evolueren naar een hogere levenswijze, waarbij de 
bron van het goddelijke in ieder van ons centraal staat. ("Het Koninkrijk van God is in 
ieder van jullie").  

Dit alles leidt tot een nogal fundamentele herinterpretatie van het christendom die 
zeer verrijkend kan zijn, ons misschien dichter bij de essentie van Jezus' boodschap 
brengt en ons die in ieder geval in een heel ander licht toont. 

 
De Passage van Matrilineair naar Patriarchaal. 

 
Laten we de tekst nader analyseren. Het tafereel van de erfzonde in de Hof van 

Eden, oftewel het aardse paradijs, bevat vier van de belangrijkste en meest heilige 
symbolen van de Religie van de Moedergodin. 

1. De vrouw die het heilige geslacht is, het symbool van de gave en het leven, 
van de wijsheid en de heilige kennis. Ze is erfgename van de hoogste godheid, 
de moedergodin. Zij is de hogepriesteres van de levenskracht, de seksualiteit 
en het heilig genoegen. Haar kracht is een groeiende kracht. 

2. De slang is het belangrijkste kenmerk van de levenskracht van de 
moedergodin. Het is het symbool van de eeuwige wijsheid en het leven dat 
voortduurt, terwijl het zich vernieuwt door zijn huid te veranderen.  

3. De levensboom is een van de belangrijkste symbolen van het leven. Hij geeft 
het leven door de verbinding tussen hemel en aarde. Zijn wortels duiken in de 
aarde en zijn takken raken de hemel. De boom wordt expliciet gepresenteerd 
als "goed om te eten, aantrekkelijk om naar te kijken, kostbaar voor het 
handelen met helderziendheid" (Genesis, III,6).  

4. De relatie tussen man en vrouw is het hart van het sacrale. Seksualiteit en 
plezier zijn heilig. Door hun liefde hebben man en vrouw toegang tot extatische 
ervaringen die de deuren van mystieke kennis openen. 

 
Nu zal het verhaal - in minder dan een pagina - proberen de diepe betekenis van al 

deze symbolen om te keren en volledig te ondermijnen, de ene na de andere. Het zal 
dit doen door ze te desacraliseren, te demoniseren of te zwaaien met vervloekingen.  

1. De Vrouw is voor altijd vervloekt en ze krijgt een beeld opgeleefd van een 
minderwaardig wezen  dat niets begrijpt, van zondigheid meegesleept door 
haar sensualiteit en perverse nieuwsgierigheid, die de man tot "de val” brengt 
die DE catastrofe in de geschiedenis van de Mensheid zal zijn. Haar seksueel 
verlangen is dan ook zeer negatief, omdat het de oorzaak is van de ellende van 
de mensheid. Er wordt expliciet gezegd dat de man haar zal overheersen.. Wat 
betreft de kracht om leven te geven, die wordt getransformeerd in een vloek 
en een scenario van lijden "Je zult baren in pijn" zegt de tekst. Zoals u kunt 
zien, is alles perfect omgekeerd. En we leven nog steeds in deze omkering... 
zonder het te weten. 
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2. De slang is vervloekt. De traditie zal nog verder gaan dan het verhaal zelf: 
het zal de slang veranderen in een symbool van de duivel. Hij die een van de 
belangrijkste attributen van de godin was, wordt vijandig tegenover de vrouw 
die zijn hoofd zal verpletteren. Hij wordt het meest smerige dier van de 
schepping omdat hij zelf de demon is! 

3. De boom van het leven en de wijsheid wordt getroffen door de bliksem van 
het verbod. Het eten van de vrucht van de levensboom om goed en kwaad te 
kennen was het uiteindelijke doel van de wijsheid in de visie van de vorige 
mythe. Nu is het een levensgevaar dat door God zelf is aangekondigd en door 
de feiten wordt bevestigd. De levensboom zal worden vervangen door het 
kruis van dood hout, symbool van de dood en het verlossende lijden van de 
Verlosser. 

4. De heilige eros tussen man en vrouw wordt vervangen door een paar waar 
de man de macht heeft en de vrouw voor altijd belachelijk en inferieur is. "En 
ze schaamden zich omdat ze naakt waren." Sinds enkele millennia wordt 
seksualiteit geassocieerd met schuldgevoelens. Er is geen ruimte meer voor 
een positieve kijk op het leven, dus op vrouwen, het lichaam en de seksualiteit.  

 
Dus, zoals je kunt zien, is er een omkering van 180-graden van het sacrale.. We gaan 

van een matrilineair sacrale verbinding met het Leven, gericht op de vrouw, naar een 
patriarchaal sacrale loskoppeling van het Leven, gericht op God de Vader, op de man 
alleen en op de gewelddadige dood als bron van verlossing. Alle matrilineaire 
symbolen worden één voor één ontkracht en getransformeerd tot hun tegenpool. (zie 
bijlage 1, figuur 2) 

 
 

 De misdaad is perfect 
 
Met de Bijbel is de misdaad, net als in andere verhalen uit dezelfde periode, 

volmaakt: er is geen alternatief omdat de beschavingen die voorheen bestonden, 
volmaakt zijn uitgewist.  

Inderdaad, zoals elke mythe van oorsprong, geeft en bepaalt de Bijbel de betekenis 
“in den beginne", dat wil zeggen dat er geen andere betekenis kan zijn, omdat er 
noodzakelijkerwijs niets is voor de oorsprong. Dit eerder aanwezige (matrilineaire) is 
perfect uitgewist en heeft daarom heeft nooit bestaan. We kunnen het vandaag de 
dag nog steeds horen, omdat veel mensen twijfelen aan het bestaan van dit 
matrilineaire verleden. 

We zijn dus nog steeds gevangenen van dit patriarchale "originele" verhaal, dat ons 
individuele en collectieve leven al duizenden jaren lang heeft bepaald, omdat het altijd 
zo is geweest. 
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Door het verleden te openen, openen ze de toekomst... 
Het belang van deze nieuwe matrilineaire visie is dat ze iets opent. Door het verleden 
open te breken en eerdere "primitieve" beschavingen op te graven, hebben de 
pioniersters Eisler en Gimbutas gewelddadige patriarchale verhalen, gericht op 
mannen en de dood ontkracht, die aan ons waren voorgesteld als de enige mogelijke 
sinds ze de oorspronkelijke verhalen waren. Deze patriarchale verhalen over de 
oorsprong, hebben dus systematisch en effectief elke mogelijk alternatief voor ons 
collectieve onbewuste uitgewist.  

Door het verleden open te stellen, hebben deze baanbrekende vrouwen de 
toekomst voor ons geopend. En deze opening komt precies op het juiste moment, 
want de trans-moderne kennismaatschappij die we betreden heeft juist behoefte aan 
een grondslag van nieuwe waarden die zachter zijn en meer lijken op matrilineaire 
waarden. Dit is goed nieuws! 

We raken hier aan wat in het huidige intellectuele jargon wordt genoemd, een 
verschuiving in het totale verhaal. Een "narratief" is de beschrijving van wat de 
menselijke natuur, man, vrouw, het sacrale en de eigenlijke betekenis van onze 
globale beschaving is. Het is dit verhaal, dit verhaal dat fundamenteel verandert en 
een (patriarchale) impasse doorbreekt waarin onze Mensheid zich al maar liefst 
vijfduizend jaar bevindt.  

Dit is een andere manier om te zeggen dat we van paradigma veranderen. 
 

 
Het einde van het Patriarchaat: de koning is naakt. 

 
Als we de hierboven geschetste visie volgen, die probeert aan te tonen dat het 

Patriarchaat slechts een overgangsperiode was - uiteindelijk zeer gewelddadig - in de 
geschiedenis van de mensheid, dan wordt ons een enorme last afgenomen.  

Nee, het geweld dat onze samenlevingen teistert is niet van meet af aan onderdeel 
geweest van de menselijke natuur. Nee, patriarchale waarden zijn niet eeuwig. Nee, 
ze hebben niet altijd bestaan. Nee, ze maken geen deel uit van de menselijke aard 
omdat ze er vanaf het begin zouden zijn geweest. Ineens zien we dat de koning naakt 
is en dat het patriarchaat toch maar een periode van onze geschiedenis is. Het is niet 
onvermijdelijk.  

Als we terugkomen naar het heden, is het ook duidelijk dat patriarchale waarden 
ons in staat hebben gesteld om kwantumsprongen te maken in wetenschap en 
technologie, maar ons niet kunnen helpen op weg naar een duurzame toekomst. En 
we moeten dus concluderen dat ze al afgedaan zijn als referentiesysteem, als 
basisverhaal. Hun horizon van betekenis van "verovering, bevel en controle", past niet 
langer bij onze wereldbeschaving in doodsnood. 

Om het wat anders uit te drukken kunnen we zeggen dat onze samenleving ziek is 
aan een overdaad aan patriarchale waarden. En dat het ook de hoogste tijd is, zoals 
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Riane Eisler suggereert, om deze originele verhalen te herschrijven in de zin van een 
echt partnerschap tussen vrouwelijke en mannelijke waarden.  

 
 

Als het heilige is getransformeerd... 
 
We hebben - vooral in de teksten van de Bijbel - gezien dat de mutatie van 

matrilineair naar patriarchaat in feite een mutatie van het heilige zelf was. Terwijl voor 
de matrilineaire beschaving het heilige verbonden was met het leven en de gave van 
het leven, dus met de vrouw, gezien als goddelijk en dochter van de Moedergodin, is 
het patriarchale sacrale eerder verbonden met God de Vader, met de mens en met de 
gewelddadige dood die heilig is als de weg naar verlossing en zaligheid. Dit was de 
overgang vijfduizend jaar geleden. 

Maar vandaag zien we een nieuwe verandering in het sacrale. Op een congres in 
Salzburg17 waar de verandering van de waarden werd besproken, zei een spreker: 
"Wat voor mijn grootmoeder heilig was, is voor mijn dochter niet meer heilig". En de 
vergadering ging akkoord. 

Er is een belangrijke, zelfs een radicale wijziging in de perceptie van het heilige die 
voor onze ogen plaatsvindt, binnen onze eigen families, en op verschillende en soms 
paradoxale manieren over de hele wereld, onder een of andere vorm. 

Hoe kunnen we deze mutatie van het heilige karakteriseren18? 
We veronderstellen dat het heilige voor de vorige generaties er een van "scheiding" 

was. Iets is heilig als het ver weg is, op de berg19. De priester of de monnik is heilig 
omdat hij een leven heeft ver weg van het dagelijks leven. Hij is coelibatus. Dit 
betekent in het Latijn "die al in de hemel woont". Door weg te gaan van het gezins- en 
economische leven komt hij dichter bij het goddelijke. Evenzo werd de mort-ificatie 
van het lichaam gezien als een bevoorrechte weg naar het goddelijke, omdat het 
lichaam wordt gezien als een obstakel voor het heilige. Het heilige werd gezien als 
gerelateerd aan de dood en de afstand tot het leven, in plaats van aan de verbinding 
met het leven. Ons heilige is dus al millennia lang volledig patriarchaal, zonder dat we 
het echt beseffen. 

                                                 
17  Congres genaamd "TRIALOGUE", was georganiseerd door de voormalige kanselier Dr. Wolfgang 
Schlüssel en het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken, 13-15 augustus in 2010-2015. 
18 We lezen met belangstelling het recente boek van Basarab Nicolescu: Le Sacré aujourd'hui, Le Rocher, 
Monaco, 2003.  
19 Het principe dat vaak herhaald werd tijdens mijn theologische opleiding was "Terrena despicere et 
amare celestia"... (Veracht de dingen van de aarde en houdt van de dingen van de hemel). 
"COELIBATUS" (celibaat) betekende letterlijk "hij die al in de hemel woont". Plato's aforisme werd ook 
vaak geciteerd: "Het lichaam is de gevangenis van de ziel". Het was daarom noodzakelijk om ons 
lichaam zoveel mogelijk te MELDEN om onze ziel te bevrijden. 
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En ineens, als ik met mijn kinderen praat, en met de jongere generatie, zie ik dat zij 
een visie op het heilige hebben totaal verschillend van die van de vorige generaties. 
Wat is hun visie op het heilige? 

 
 
Naar een post-patrarchaal sacrament  
 
Het lijkt me dat ik de volgende veronderstelling kan maken. De jongere generatie 

is volledig transmodern. Het staat al in het nieuwe "verhaal". Voor hen is de absolute 
urgentie het overleven van de mensheid. Deze urgentie raakt aan wat voor hen de 
hoogste waarde is, en dus het heilige. Om samen te overleven is een andere visie op 
de natuur super dringend, zij die door de moderniteit schaamteloos is veracht en 
uitgebuit. Het zal een kwestie zijn van herverbinding met de kosmos en de natuur. 
Kortom, we moeten dringend een sacrale band herontdekken, het heilige van het 
leven. 

Ons tijd is dus op zoek naar een heiligheid van het Leven (post-patriarchaal) en een 
herverbinding met de kosmos. Dit trans-moderne tijdperk evolueert naar een meer 
matrilineaire heiligheid, zonder de historische oorsprong van het patriarchaat dat 
eraan ten grondslag ligt te kennen, maar vooral uit de wil tot overleven. 

De diepere reden van het einde van het patriarchaat is, dat het sacrale dat het 
onderbouwt al bij de meerderheid van de jongere generatie is verdwenen. De jongere 
generatie functioneert niet meer in hetzelfde sacrale als wij. 

 
 
 
 

CONCLUSIE VAN HOOFDSTUK 2:  
 

Het patriarchaat is al voorbij, maar... 
 
 
Patriarchaat, als een eeuwenoude onbewuste mentale structuur en als een 

narratief is dus al voorbij, als we accepteren dat we in een verandering van de 
betekenishorizon zitten.  

Onze beschaving bouwt haar basiswaarden opnieuw op met behulp van een 
nieuwe cocktail van waarden. We bewegen ons waarschijnlijk in de richting van een 
mix van enkele patriarchale en enkele pre-patriarchale (matrilineaire) waarden. En dit 
gebeurt - nu al - op een diepte die ons vaak ontsnapt, in het onderbewustzijn van 
miljoenen mensen op aarde vandaag de dag.  

Aan het einde van dit tweede hoofdstuk is onze hypothese dan ook de volgende. 
Patriarchale waarden zijn dood als waardehorizon. Ze hebben geen zin meer, juist 
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omdat ze niet in staat zijn om een constructieve oplossing te bieden in de nieuwe 
betekenishorizon die ons collectieve overleven is.  

Binnen enkele jaren verdwijnt een vijfduizend jaar oud fundament van waarden. 
Maar laten we erkennen dat patriarchale waarden zeker relatief effectief zijn 

geweest in de vorige betekenishorizon van het versterken van de menselijke geest en 
intelligentie en het ontwikkelen van analytische, praktische en rationele intelligentie. 
Patriarchale waarden zijn nuttig geweest voor veroveringen: uitbreidingen en 
invasies, kolonisatie, en tenslotte de "verovering" van de Maan. Ze waren nuttig voor 
de ontwikkeling van een veroverende wetenschap en technologie.  

Dat zijn ze niet meer als het gaat om overleven door onze bedreigde "blauwe 
planeet" te beschermen. Omdat ze te gericht zijn op de dood, helemaal niet op het 
leven. 

 
 

Het dinosaurus-fenomeen 
 
Helaas zijn de meeste van onze instellingen nog steeds voor 95% patriarchaal en 

piramidaal. We opereren omringd door vele dinosaurussen die weten dat ze met de 
dood worden bedreigd en vaak niet weten wat ze moeten doen.  

De structuren van het verleden moeten niet worden aangevallen of bekritiseerd. 
Ze hebben de verdienste gehad om ons tot op de dag van vandaag te dragen.  

Het meest urgent is om aan het werk te gaan en naast deze piramidale structuren, 
die er niet allemaal in zullen slagen om zichzelf te transformeren, nieuwe 
ondernemingen en instellingen te bouwen in netwerken die niet- piramidaal, flexibel 
en transparant zijn. Kortom, er staat ons een enorm en zeer creatief werk te wachten, 
om onze instellingen en onze mondiale samenleving te heroverwegen en opnieuw op 
te bouwen. 

Dit alles vormt natuurlijk ook een ernstige bedreiging voor de patriarchale 
waarden, die de huidige beheerders van deze religieuze, politieke, economische en 
andere instellingen en structuren zijn. Deze managers hebben een verward gevoel dat 
hun macht ernstig wordt bedreigd en hun horizon geblokkeerd. Dat maakt ze soms 
agressief en zelfs gevaarlijk. Vandaar de excessen die we momenteel waarnemen. Dit 
is wat ik het Dinosaurus-fenomeen noem, dat steeds agressiever wordt omdat het zich 
veroordeeld voelt en niets meer te verliezen heeft. 

We zijn inderdaad getuige van een terugkeer naar het meest barbaarse 
obscurantisme. De wraakroepende wijze waarop sommige mannen in Afghanistan 
bijvoorbeeld premoderne en patriarchale interpretaties van de islam gebruiken om 
vrouwen te onderdrukken, is voldoende overtuigend.  

Bovendien is het patriarchaat in de afgelopen eeuwen versterkt door de 
moderniteit, door de moderne manier van denken en handelen. De band van het 
patriarchaat met de moderniteit heeft een beschaving bevorderd die nog duidelijker 
gericht is op de dood en nog minder op de waarden van het leven. We zijn dus nog 
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duidelijker losgeraakt van het leven. 
Maar dit brengt ons bij het volgende hoofdstuk. Het einde van de moderniteit. 
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HOOFDSTUK 3 : 
 

 HET EINDE VAN DE MODERNITEIT  
 
 

“De  beschaving geboren in het Westen, geloofde dat ze -  
door met het verleden af te rekenen,  

op weg was naar een toekomst van oneindige vooruitgang,  
- dankzij de gezamenlijke vooruitgang van wetenschap, rede,  

geschiedenis, economie, democratie.  
Maar we hebben geleerd, door Hiroshima,  

dat de wetenschap ambivalent was;  
we hebben de rede zien wijken en de stalinistische waanzin 

het masker van de historische rede aannemen;  
we hebben gezien dat er geen wetten van de geschiedenis zijn 

die ons onweerstaanbaar naar een mooie toekomst leiden;  
we hebben gezien dat de triomf van de democratie 

nergens permanent verzekerd was. 
We zagen dat industriële ontwikkeling kan leiden  

culturele verwoesting en dodelijke vervuiling;  
we hebben gezien dat de beschaving van welzijn  

tegelijk kon leiden tot onwelzijn. 
 Als moderniteit wordt gedefinieerd als onvoorwaardelijk geloof...  

in vooruitgang, in techniek, in wetenschap,  
in economische ontwikkeling,  

dan is deze moderniteit dood. »20 
 

                                                                            Edgar MORIN 
 

                                                 
20Edgar Morin: "Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur" Parijs, Le Seuil, Parijs, 2000, p.76. 
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De moderniteit als visie op de wereld, als horizon van betekenis en als basisverhaal 
is al dood omdat ze de mensheid niet effectief helpt om naar een duurzame toekomst 
toe te werken. De moderniteit is voorbij omdat ze geen toekomst meer kan bieden. 
We zijn dus bezig ons verhaal, ons wereldbeeld of paradigma te veranderen, juist 
omdat we geconfronteerd worden met de urgentie van ons collectieve overleven.  

We gaan van het moderne paradigma naar het "planetaire" of "transmoderne" 
paradigma. En deze verschuiving begon symbolisch op de dag dat de Amerikaanse 
astronauten terugkwamen van de Maan en de eerste foto's van de blauwe planeet 
lieten zien. Andere situeren het einde van de moderniteit bij Hiroshima in 1945. De 
meningen zijn verdeeld. 

 
 

Een definitie van paradigma's 
 
Wat is een paradigma?  
Vooreerst komt het woord uit het Griekse paradeigma, wat "voorbeeld" betekent. 

Dit helpt ons niet veel.  
Voor zover ik weet was het vooral het boek van Harvards professor Thomas 

Kuhn21die de term populair maakte door aan te tonen dat de wetenschap in de loop 
van de geschiedenis sprongsgewijs vooruitging, o.m. door zeer harde conflicten tussen 
verschillende wetenschappelijke interpretaties, die hij "paradigma's" noemde. 
Telkens als iemand met een nieuwe werkhypothese komt (een nieuw paradigma, zoals 
bijvoorbeeld de kwantummechanica) op basis van reproduceerbare experimenten, 
brengt hij de voorstanders van de vorige officiële verklaring in crisis. Kuhn beschrijft 
de beroemde vier stadia in het ontstaan van een nieuw wetenschappelijk paradigma, 
dwz een nieuwe methode om wetenschappelijke fenomenen te verklaren.  

1. Allereerst wordt het nieuwe paradigma genegeerd. 
2. Dan wordt het belachelijk gemaakt als absoluut ontoelaatbaar en 
onbelangrijk, 

3. Dan wordt het zwaar aangevallen, soms zelfs tot in het privéleven van de 
uitvinder, 

4. En tenslotte is iedereen het erover eens dat dit de enige manier is om vanaf 
nu te denken, en dat Trouwens,” iedereen heeft altijd zo gedacht!” 

 
Een andere bekende Amerikaanse auteur, Willis Harman, schreef een van de beste 

boeken over de paradigmawisseling22. Hier is zijn definitie: "Een paradigma is de basis 

                                                 
21 Thomas KUHN: De structuur van wetenschappelijke revoluties. (Trad. Laure MEYER) Collectie " Champ 
" Edition Flammarion, Parijs, 1999. Zie ook Karl POPPER, Objectieve kennis, Oxford Clarendon Press, 
1972. (Trad.) La connaissance objective, Brussel, Éditions Complexe, 1973.  
22 Willis HARMAN "Global Mind Change: de belofte van de XXI eeuw" Tweede editie 1998, Berret en 
Koelher, San Francisco. 
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van de manier van waarnemen, denken, oordelen en handelen die verbonden is met 
een bepaalde kijk op de werkelijkheid. Het paradigma van een beschaving bepaalt hoe 
zij zichzelf ziet, de aard van de werkelijkheid, de maatschappij, de wereld om haar 
heen en het doel van het bestaan.23 » 

Paradigma's bepalen niet alleen onze gedachten, maar ook de manier waarop we 
het leven waarnemen. Wanneer een beschaving het ene paradigma voor het andere 
verlaat, raakt deze verschuiving de kern van ons leven. We zullen ook zien dat de 
overdracht van de macht politiek gezien meestal gewelddadig gebeurt: oorlogen, 
revoluties, enz. 

 
 

Wat wordt bedoeld met "modern paradigma"? 
 
Laten we niet vergeten dat het in de late Middeleeuwen voor wetenschappers als 

Copernicus en Galileo praktisch onmogelijk was om hun onderzoek voort te zetten 
zonder met de dood bedreigd te worden door de inquisitie van de katholieke kerk.  

De moderniteit was dus vooral een bevrijdingsbeweging van dit kerkelijk 
obscurantisme. Deze beweging van ideeën gaf zichzelf een nieuw doel, een nieuwe 
horizon, een nieuwe visie, een nieuwe manier van kijken naar de relatie tot de 
waarheid. Deze nieuwe manier van kijken naar het leven (paradigma), deze nieuwe 
"narratieve vertelling" is zeer succesvol geweest. In de loop der eeuwen heeft het 
geleid tot een buitengewone uitbreiding van wetenschap en technologie, wat de 
opkomst van de industriële samenleving mogelijk maakte. 

Het doel, de hoogste waarde van de moderne visie is die van een bevrijding van de 
menselijke intelligentie uit alle obscurantisme van welke aard dan ook. En deze 
bekrachtigingsreflex is nog steeds diep geworteld in veel intellectuelen. Er is als het 
ware een onderbewust collectief geheugen, een collectieve reflex van empowerment 
die nog steeds diepgeworteld en zeer krachtig is. Laten we een voorbeeld nemen. Het 
schandaal met de cartoons van Mohammed in een Deense krant. Wat ook het oordeel 
over de waarde hiervan is, laat me de aandacht vestigen op het opsteken van het 
verweer om de autonomie van de menselijke intelligentie te beschermen. De oude 
wonden van het collectieve onderbewustzijn zijn weer geopend. 

 
 

Waarom bevindt het moderne paradigma zich in een ernstige crisis? 
 

De mensheid vindt dat ze te ver is gegaan in de analyse, de scheiding, de ontleding 
van het denken en de disciplines. In het kielzog van Descartes hebben we te veel 
problemen geanalyseerd om te doen alsof ze opgelost zijn. Onze beschaving is ook te 

                                                 
23  Willis HARMAN, Een onvolledige gids voor de toekomst, San Francisco Book Co, San Francisco, 1976.
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ver gegaan in de waarden van verovering, onderwerping van tegenstanders en 
controle. Te ver in de verovering van de natuur, de oceanen, de continenten, andere 
culturen, andere religies. Te ver in de verovering van onze persoonlijkheden en onze 
psyche door het verstand, door rationele en analytische argumenten. Te ver in de 
verheffing van het lijden en in de minachting van genot en seksualiteit, te ver in de 
onwetendheid en minachting van ons lichaam en onze gevoeligheid…. 

Onze wereldbeschaving verdraagt dit niet meer. De aarde evenmin. Ze toont het 
door steeds duidelijker milieu- en klimaatveranderingen. Andere culturen beginnen 
eisen te stellen en verwijten ons de dodelijke en alomtegenwoordige arrogantie van 
de westerse moderniteit naar hen toe. Nieuwe gegevens voor ons, die het verborgen 
gezicht van ons "moderne" gedrag, ons collectieve grijze gebied, niet zien. 

We moeten dus dringend de Aarde redden. Onze nieuwe betekenishorizon is nu 
onze collectieve overleving. Dit is de reden waarom er een einde komt aan de 
moderniteit. Maar laten we eens van dichterbij kijken. 

 
 
Een nieuwe betekenis aan de horizon: de planeet...te redden... 

 
We hebben zojuist gezien dat de ondergrond van de betekenis van de moderniteit 

dit verlangen was om de menselijke geest te bekrachtigen tegenover het 
obscurantisme van de Middeleeuwen.  

Maar we hebben zagen ook net dat we vandaag in een heel ander verhaal leven: 
de absolute noodzaak om ons collectieve voortbestaan en dat van toekomstige 
generaties veilig te stellen.  

Sinds wij, burgers van de wereld, de eerste foto's van de Aarde zagen die de 
astronauten meebrachten, een prachtige maar fragiele blauwe bal, zijn we het 
planetaire tijdperk, het planetaire (of transmoderne) paradigma, binnengetreden. 
Want een nieuwe maar absolute prioriteit heeft zich plotseling aan ons opgedrongen: 
we moeten deze "mooie blauwe bal" behouden en beschermen als we willen 
overleven.  

En dus is de belangrijkste reden voor de paradigmaverschuiving dat de 
betekenishorizon volledig is veranderd in de paar jaar sinds de terugkeer van de 
astronauten van de Apollo 11-missie in 1969. We zitten helemaal niet in dezelfde visie. 
En we zijn allemaal, als het ware, radeloos omdat we wanhopig op zoek zijn naar een 
systeem van denken en handelen dat overeenkomt met onze nieuwe 
betekenishorizon: het redden van de planeet. 

 
 
 

Als de wetenschap de weg wijst door het paradigma te veranderen. 
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Wanneer we de evolutie van de fysica en het verschijnen van de kwantumfysica 
ernstig analyseren, worden we geconfronteerd met een verbazingwekkend 
fenomeen: de grote ontdekkingen in de kwantumfysica gaan 100 jaar terug in de tijd. 
In 1900 legde Max Planck de basis voor deze nieuwe fysica en zo'n 20 jaar later legden 
Niels Bohr (Nobelprijs 1922) en Werner Heisenberg (Nobelprijs 1929) de basis voor 
een geheel nieuwe kijk op de werkelijkheid.  
Laten we luisteren naar Hans Peter Dürr, voormalig directeur van het beroemde Max 
Planck Instituut in München en alternatieve Nobelprijswinnaar. Volgens hem zijn deze 
ontdekkingen "niet alleen een nieuw paradigma, ze vereisen dat we heel anders 
denken". 24  "Hij merkt op dat de technologie in de afgelopen honderd jaar de 
vooruitgang in de kwantumfysica grotendeels heeft verwerkt, maar helaas is de 
theoretische kijk op de fysica nauwelijks veranderd.  
We hebben immers te maken met een heel andere theoretische visie en hebben die  
(nog) niet geïntegreerd. “De reden waarom de moderne fysica op theoretisch en 
inhoudelijk vlak slecht wordt geassimileerd terwijl ze op praktisch en technisch niveau  
wél wordt geaccepteerd, houdt ongetwijfeld verband met het feit dat ze zo ver van de 
gebaande paden afstaat dat men onmiddellijk bij zichzelf denkt: "Dat kan niet waar 
zijn! Het is zo paradoxaal dat ik het niet begrijp! "».  
Laten we wat meer in detail treden. Onze klassieke "wetenschappelijke" aanpak is het 
fragmenteren en ontleden. De wetenschap is gebaseerd op een analytische 
benadering en maakt gebruik van reductionistische methoden. Wat niet objectief kan 
worden beschouwd is dus niet geschikt voor traditioneel onderzoek. Deze benadering 
is vergelijkbaar met een visser die een grootmazig net gebruikt en concludeert dat er 
geen vis onder de maaswijdte in de zee zit! Ondanks deze reductionistische 
onderzoeksmethoden beweert de wetenschap dat zij in staat is om bindende 
uitspraken te doen over de werkelijkheid. Deze uitspraken roepen dan het principe op 
van een gehaktmolen waarin de werkelijkheid zou worden geïntroduceerd en 
gemalen. Veel wetenschappers hebben de valse indruk dat de oorspronkelijke 
werkelijkheid de vorm van de haksels van de machine heeft.  
Laten we ook een intelligente kritiek op de grenzen van de "moderne" wetenschap 
vernoemen, gebaseerd op de ontdekkingen van de wetenschap zelf, door Jean 
Staune,25in het eerste deel van zijn boek “Notre existence, a-t-elle un sens?”. Hij laat 
op een diepgaande en originele manier zien hoe ontdekkingen in verschillende 
gebieden van de huidige wetenschap hem dwingen om van paradigma en methode te 
veranderen. 
 

                                                 
24 Hans Peter DÜRR(+): De holistische globale visie op de wereld, voorgesteld door de huidige 

wetenschap, in Nobelprijswisselend 13 portretten van de laureaats-edities "la Plage", Sète, 2008. 
www.laplage.fr pag. 33  
25 Jean STAUNE: De sleutels tot de toekomst: de samenleving, de economie en de wetenschap samen 

opnieuw uitvinden. Plon, Parijs 2015 & Heeft ons bestaan een betekenis? Une enquête scientifique et 
philosophique Editions: Presses de la Renaissance, Plon, Parijs, 2007  

http://www.laplage.fr/
http://www.laplage.fr/
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Een ineffectieve analytische methode in het licht van de nieuwe problemen van 
onze overleving. 

 
Het moderne paradigma, dat analytisch is, is uiterst effectief om ons naar de maan 

te brengen. Maar zoals blijkt: 
1. De moderniteit is niet in staat om op een synthetische en holistische manier 
te denken. Om de problemen van ons collectief overleven op te lossen, moeten 
we het probleem inderdaad zo globaal mogelijk benaderen, want we moeten 
tegelijkertijd aan economie, plantkunde, chemie, fysica, meteorologie, 
politieke wetenschappen, waarschijnlijkheidsberekening, enz. doen. En 
moderne analytische methoden blijken een transdisciplinaire aanpak te zijn. 
De moderniteit heeft inderdaad de neiging om het advies van Descartes op te 
volgen om elk moeilijk probleem op te splitsen in onderdelen die gemakkelijker 
te analyseren en op te lossen zijn. Zodat we aan het eind van de dag alleen nog 
maar gedeeltelijke oplossingen hebben maar nooit een globale. Als je voor een 
probleem je lokale, nationale of Europese autoriteiten aanspreekt, ben je 
verplicht om je verzoek te formatteren door het aan te passen aan de 
verschillende ministeries en departementen. Na verloop van tijd krijg je van 
elk ministerie een ander antwoord. En het is aan u om de synthese te 
maken.wat soms zelfs onmogelijk is. 

2. De moderniteit is ook niet in staat om zichzelf als systeem grondig te 
heroverwegen met het oog op een duurzame oplossing voor onze toekomst. 
We moeten onze economische en politieke systemen inderdaad grondig 
hernieuwen  gericht op het leven en de toekomstige generaties en niet op onze 
collectieve dood. 

3. Moderne" leiders lijken een beetje op de kapitein van de Titanic. Ze doen 
wat ze kunnen om de schade te beperken, maar  de meest scherpzinnigen 
voelen zich machteloos. Het gaat immers om anders leren denken. En dat is 
quasi onmogelijk in hun context. Ze moeten op de Titanic blijven. 

4. Dus... Aangezien het moderne denksysteem niet in staat is om goed te 
reageren op de uitdagingen van vandaag, is het onbruikbaar geworden.. De 
moderniteit bevindt zich in een dodelijke crisis aan het begin van de 21e eeuw 
omdat haar betekenishorizon de mensheid niet kan helpen in het licht van de 
urgentie van haar voortbestaan.  

 
Vandaag de dag zijn we op zoek naar holistische, synthetische en globale 

oplossingen voor ons collectieve overleven. We moeten tegelijkertijd opnieuw 
heroverwegen: 
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 de wereldeconomie (economische wetenschap). Onze industriële en 
kapitalistische economie gebaseerd op kwantitatieve groei leidt ons recht naar de 
muur. We moeten absoluut ons groeiconcept veranderen als we willen overleven.  

 onze relatie tot de natuur en het milieu (filosofie en antropologie),  

 maar ook onze relatie tot het sacrale, omdat we de natuur zo hebben 
gedesacraliseerd dat we haar hebben verwoest(filosofie en theologieën).  

 Tot slot moeten we ook onze politieke systemen, die niet eens in staat zijn om 
een echt debat op gang te brengen (politicologie), heroverwegen. Al Gore moest 
wachten tot hij niet meer in de politiek zat voordat hij de film kon maken die hem 
veel beroemder maakte dan zijn politieke carrière. 

 
Het moderne verhaal past niet meer bij onze globale beschaving die op zoek is naar 

haar eigen overleving. Er komt een einde aan de moderniteit. Men kan zeggen dat die 
aan het begin van de 21e eeuw is gestorven als een horizon van betekenis. 

 
 
 

Moeilijk om van paradigma te veranderen... het is gevaarlijk. 
 
Inderdaad, het veranderen van paradigma's is een delicate, pijnlijke en moeizame 

oefening. Je verandert immers niet je cultuur, je manier van zien en beoordelen van 
mensen en dingen zoals je verandert van hemd. Het ontstaan van een nieuwe wereld 
is altijd moeilijk en gevaarlijk. 

Dit derde niveau van verandering (het einde van de moderniteit) is het moeilijkst 
te identificeren en te beschrijven, omdat het precies de manier is waarop we naar de 
werkelijkheid kijken. Het gaat over de bril waardoor we de werkelijkheid waarnemen. 
Het "paradigma" is precies deze bril, namelijk het geheel van impliciete waarden en 
vooroordelen waardoor we de werkelijkheid beschouwen. Het grote probleem is dat 
mensen zich niet bewust zijn van het feit dat ze een bril dragen. En zeker niet de 
modernen, dat hebben we al gezien. De meeste moderne intellectuelen zijn ervan 
overtuigd dat ze objectief zijn. Ze zijn ervan overtuigd dat ze geen bril hebben. Dus ze 
hebben geen behoefte om na te denken over enig paradigma. 

Een andere moeilijkheid is dat het niet één of andere waarde is die verandert, maar 
het is de matrix van waarden, het geheel ervan en vooral de relatie en hiërarchie 
daartussen. Daarom hebben we het over een matrix van waarden. Een matrix van 
factoren in de wiskunde is een set van factoren die met elkaar verbonden zijn door 
bepaalde vergelijkingen.  

Maar het grootste probleem is politiek en institutioneel. Het is moeilijk, zo niet zeer 
gevaarlijk, om bestaande structuren aan te pakken. 
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CONCLUSIE VAN HOOFDSTUK 3: 
 

Er komt dus een einde aan de moderniteit, maar de meeste burgers in de wereld 
zijn zich er niet van op de hoogte, ook al zijn sommigen zich er min of meer van bewust. 
Alles gebeurt in een fluwelen stilte. Een wereld is stervende, maar in een wonderlijkei 
stilte. Waarom is dit zo? 

 
 

Stilte van de intellectuelen. 
 
Een van de redenen is dat de intellectuelen die de situatie aan het publiek zouden 

moeten uitleggen, helemaal niet overtuigd zijn van de verandering die plaatsvindt. Ze 
zouden eerder de neiging hebben om impliciet de slogan”buiten de moderniteit geen 
heil” te blijven gebruiken. In feite zijn veel intellectuelen ervan overtuigd dat men 
buiten de moderniteit alleen maar richting chaos kan gaan. Ze zien geen weg deur 
naar de toekomst. Er is slechts een deur naar achter, naar het middeleeuwse 
obscurantisme dat het lijden van ons collectieve onbewuste oproept: 
godsdienstoorlogen, kruistochten, de inquisitie, iets om bang voor te zijn als er echt 
geen weg vooruit is... Maar die is er wel. We zullen dit in het tweede deel behandelen. 

 
 

Extreme moeilijkheid voor instellingen om zich aan te passen aan veranderingen. 
 
De andere reden is meer politiek. Het is vrijwel onmogelijk voor een instelling om 

haar paradigma te veranderen, omdat een instelling gemaakt is om stand te houden, 
niet om te veranderen.  

Ik heb dit begrepen toen ik bij de Europese Commissie werkte. Het idee van 
dekstichters, Monnet, Schuman, Adenauer, Spaak, de Gasperi, enz. was juist om in het 
centrum van de Europese Unie, die toen de "Europese Gemeenschap" werd genoemd, 
een instelling te creëren die hen zou overleven en een stabiliserend element zou zijn 
in hun oorspronkelijke intuïtie: geweldloosheid tussen de Europese staten en dus de 
definitieve stabilisering van ons continent. 

En hier stelden wij, de "Cellule de Prospective" door de voorzitter van de 
Commissie, Jacques Delors, in het leven geroepen, de vraag naar de verandering van 
visie (paradigma) en nodigden wij de instelling uit om na te denken over verandering 
om zich aan te passen aan het nieuwe tijdperk. Het was een boodschap die door 
individuele ambtenaren kon worden gehoord, vaak met grote belangstelling, soms 
met scepsis. Maar op institutioneel vlak was het een boodschap die zeer moeilijk te 
aanvaarden was. De “Cellule de Prospective” werd daarom afgeschaft. 

Het is belangrijk op te merken dat het voor instellingen enorm moeilijk is om van 
binnenuit te hervormen. Het is vaak quasi onmogelijk. Het staat niet in hun 
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"basisagenda". Dit is zelfs zo als individuen belangstelling hebben voor aan gang zijnde 
verandering en van goede wil zijn. 
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HOOFDSTUK 4 : 
 

HET EINDE VAN DE "INDUSTRIËLE SAMENLEVING"... 
 

 
 
 
In België waren we geschokt toen we hoorden dat de uitstekende 

assemblagefabriek van Renault in Vilvoorde ineens zou worden gesloten. Toen was 
het de beurt aan de Volkswagen assemblagefabriek in Vorst, en nu leren we dat de 
zeer efficiënte General Motors assemblagefabriek in Genk ook zal sluiten.  

En het publiek begrijpt het niet. De werknemers begrijpen het niet. De vakbonden 
snappen het ook niet. Dat is tenminste wat iedereen zegt. Zelfs de premier zegt dat 
hij verrast en geschokt is. Want deze fabrieken functioneerden goed en werden 
beschouwd als enkele van de best renderende qua verhouding lonen 
productiekwaliteit  in Europa.  

Honderden soortgelijke verhalen kunnen in de buurlanden van de EU worden 
verteld. Overal is de trend hetzelfde.  

Maar niemand durft het taboe aan te snijden: onze industriële samenleving loopt 
naar haar einde door de vooruitgang van de robottechnologie.  

De "industriële samenleving" is voorbij. We zullen zeker een industriële 
productiesector blijven hebben, net zoals we nog steeds een landbouw-
productiesector hebben, maar we zitten niet meer in een industriële samenleving. Dat 
wil zeggen dat het niet meer de industrie zal zijn die voor de banen zorgt en daarom 
de maatschappij haar naam geeft.  

Laten we niet vergeten wat Alvin Toffler in 1970, veertig jaar geleden, zei26: "We 
creëren een nieuwe maatschappij. Niet een getransformeerde, uitgebreide, groter 
dan levensgrote versie van de huidige maatschappij, maar een echt originele. Deze 

                                                 
26 Alvin TOFFLER: "Future Shock" Franse vertaling Editions Denoël, Parijs 1971. Pagina's 211-212. 
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eenvoudige uitspraak is nog niet tot ons doorgedrongen. En toch, als we er niet in 
slagen om het gefundeerde ervan te begrijpen, stevenen we recht naar onze 
ondergang, ondanks onze pogingen om de toekomst onder ogen te zien... 

"Onze beschaving worstelt met revolutionaire veranderingen. In de jaren twintig en 
dertig van de vorige eeuw spraken de communisten over de "algemene crisis van het 
kapitalisme". Het is nu duidelijk dat ze kortzichtig waren, want wat er gebeurt is geen 
crisis van het kapitalisme, maar van de industriële samenleving zelf, ongeacht de vorm 
van de politieke organisatie... We maken een algemene crisis van het industrialisme 
mee. In één woord, we zitten in de super-industriële revolutie. » 

En Toffler waarschuwt politici en al diegenen die de neiging hebben om door te 
gaan met "business as usual": "Anders worden intelligente mensen die zich niet bewust 
zijn van deze stand van zaken niet alleen gereduceerd tot het niet begrijpen van het 
heden, maar ook tot het tonen van krasse onwetendheid als ze over de toekomst 
praten. Dit brengt hen ertoe om simplistische richtlijnen te volgen zonder ervan af te 
wijken. Geconfronteerd met de bureaucratie die hen vandaag regeert, gaan ze er naïef 
van uit dat ze morgen nog meer macht zal hebben. Dit soort rechtlijnige extrapolatie 
is inherent aan veel van wat er gezegd en geschreven is over de toekomst en het zorgt 
ervoor dat we de echte problemen uit het oog verliezen". Volgens Toffler lijken de 
meeste leiders niet te beseffen wat er aan de hand is en blijven ze zich een toekomst 
voorstellen die lineair lijkt op het heden. Het is begrijpelijk, maar het is een schande. 

Concreet betekent dit dat de postindustriële veranderingen ons confronteren met 
de steeds snellere verdwijning van de industriële arbeidskrachten. Zoals de Harvard 
socioloog Daniel Bell in 1973 zei,27en vandaag de dag  Jeremy Rifkin28,    het is in termen van 
het personeelsbestand dat de dingen veranderen. Het wordt steeds duidelijker dat de 
fabrieken die blijven bestaan, gedwongen zullen worden om menselijke arbeid te 
vervangen door robots.  

En het is dezelfde trend over de hele wereld.  
Rifkin merkt op dat in China door het robotisatieproces het volume van 

arbeidskrachten in 7 jaar tijd met 15% is afgenomen, wat het verlies van tientallen 
miljoenen banen betekent. Als we in onze landen geloven dat Chinese arbeid 
goedkoop is, dan is het eindelijk nog duurder dan robots! En op mondiaal niveau is het 
industriële personeelsbestand in 7 jaar tijd met 14% gedaald. En Rifkin voegt eraan 
toe dat outsourcing slechts goed is voor maximaal 5% van de vermindering van het 
aantal banen. Nog een argument minder voor de politieke klasse. 

Laten we niet vergeten dat in 1900 87 procent van de Europeanen in de landbouw 
werkte. Vandaag de dag zijn onze boeren 4% van de bevolking, en zij produceren 7 
keer meer landbouwproducten dan de 87% van 100 jaar geleden. De opbrengsten zijn 

                                                 
27 Daniel BELL, The Coming of Post-industrial Society, New York, Basic Books, 1973, 
28 Jeremy RIFKIN: "La fin du travail" Vertaald door Pierre ROUVE, Parijs, La Découverte/poche N° 34, 

2006. Jeremy Rifkin is ook de auteur van "The European Dream: when Europe's vision of the future is 
outdated the american dream. "Tarcher Penguin New York, 2005. 
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dus meetkundig toegenomen en de werkgelegenheid in de landbouw is bijna 
verdwenen. Daarom zitten we niet meer in een agrarische samenleving. 

Nu zien we een vrij gelijkaardige trend in de industrie. Naarmate het aantal banen 
afneemt, neemt de productiviteit immers toe, aangezien dezelfde fabrieken zonder 
problemen dag en nacht met robots kunnen draaien. Zo'n suikerfabriek in de buurt 
van Brussel had vijfduizend werknemers in dienst. Vandaag is ze volledig 
gerobotiseerd en heeft vijf gespecialiseerde medewerkers in dienst die dag en nacht 
de computerschermen in de gaten houden. Het personeelsbestand is met duizend 
mensen afgenomen en de productiviteit is enorm toegenomen. 

In de komende jaren zouden we de volgende situatie in de EU kunnen hebben:  

 6% in de landbouw die meer biologisch zal zijn geworden (de huidige trend van 
de subsidies in het kader van het "gemeenschappelijk landbouwbeleid" van de 
EU in de richting van de goedkope hoeveelheid die de kleine boeren 
verplettert, zal worden gedwongen om te keren en over te gaan 
naar"biologische" kwaliteit). Er zullen enkele nieuwe banen zijn gecreëerd 
(+2%) voor biologische boeren),  

 10% in de industriële productie, die veel banen gaat verliezen... 

 30% in diensten, 

 en de rest? 
 
De rest: niemand weet het. Dus we zeggen niets. Want er valt niets te zeggen 

behalve loze beloftes van "jobcreatie".  
De werkgelegenheidssituatie kan pas echt worden aangepakt als we beseffen dat 

er een einde komt aan de industriële samenleving. Dit betekent dat we weliswaar nog 
steeds industriële objecten zullen produceren, maar dat het merendeel van de 
gecreëerde banen niet langer industriële banen zullen zijn. 

Dat is niet gemakkelijk te zeggen als je een politicus bent. De eerste die de waarheid 
vertelt, loopt het risico te worden geëxecuteerd, zoals in het liedje29! Dit is wat Jacques 
Delors en de Europese Commissie probeerden te zeggen in het "Witboek30" van 1993, 
door intelligente voorstellen te doen ter voorbereiding op de 21e eeuw. Maar ze 
werden niet gehoord. 

Naar mijn mening was dit een van de meest onverwachte politieke mislukkingen 
van Jacques Delors. 

Dit is misschien ook de reden waarom de Europese staatshoofden dit 
"kennismaatschappij"-project, dat de "Lissabonstrategie 2000-2010" wordt genoemd, 
van harte hebben aanvaard.  

Ja, het moeilijke probleem waar de meest geïnformeerde politici mee te maken 

                                                 
29 Guy Béart's liedje zegt simpelweg: "De eerste die de waarheid vertelt, moet worden geëxecuteerd..." 
30  "Growth, Competitiveness, Employment: the challenges and ways forward into the 21st century 

WHITE PAPER " Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, Luxemburg 1994. 
ISBN 92-826-7424-X. 
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hebben, is juist dat van de werkgelegenheid in de postindustriële samenleving waarin 
we al vele jaren leven.  

Maar de dingen lijken langzaam te veranderen. Romano Prodi heeft als voorzitter 
van de Europese Commissie in Brussel Jeremy Rifkin gevraagd een van zijn adviseurs 
te zijn. En Angela Merkel, het huidige hoofd van de Duitse regering, nodigde Jeremy 
Rifkin in 2005 uit in Duitsland om na te denken over de werkgelegenheid en de 
toekomst. 

Jeremy Rifkin publiceerde een zeer interessant artikel met twee adviseurs van 
voorzitter Barroso over wat hij de "Derde Industriële Revolutie" noemt, die in feite 
een post-industriële revolutie is die haar naam niet zegt. Hij kondigt aan dat de 
Europese Unie, om haar moedige toezegging om de CO2-uitstoot te verminderen na 
te komen, een nieuwe logica van radicaal gedecentraliseerde energieproductie in 
netwerken van burgers zal moeten volgen.  

Volgens Rifkin31 kon elke Europese burger, met behulp van zonnepanelen, het dak 
van zijn huis, maar ook van zijn auto, veranderen in een autonome microcentrale, 
maar verbonden met het netwerk van andere "centrales" in de regio. Op die manier 
zou de energieproductie van morgen radicaal gedecentraliseerd zijn, teruggegeven 
aan de burgers en veel minder vervuilend. En om al deze centrales met elkaar te 
verbinden, hebben we een communicatietechnologie nodig die ons uiteraard naar de 
kennismaatschappij en haar netwerken leidt. Hier zien we de postindustriële 
netwerksamenleving vorm krijgen, die we in het tweede deel zullen bespreken. 
 

 
Crisis van het "industriële" en "moderne" concept van ontwikkeling. 

 
Al 50 jaar lang beloven we "welvaart door ontwikkeling" aan de landen die we  

kies"ontwikkelingslanden" noemen. En op enkele uitzonderingen na moeten we de 
moed hebben om vast te stellen dat het begrip "inhaalbeweging", dat door de 
Amerikaanse econoom Rostov is bedacht 32  en door massa’s (on)officiële en 
economen, binnen Euraid, de Wereldbank of de NGO's(niet-gouvernementele 
organisaties), eindeloos wordt herhaald, meestal niet werkte en nog steeds niet 
werkt. Volgens professor Gilbert Rist33 is ontwikkeling een westers geloof, een mythe 
die westerlingen al tientallen jaren zonder duidelijk bewijs van resultaten geloven. 
Plotseling beseffen we dat de koning naakt is en dat het geloof over het algemeen vals 
is. 

                                                 
31 Jeremy RIFKIN, Maria de Graça CARVALHO, Angelo CONSOLI, Matteo BONIFACIO: Leidt de weg naar 

de Derde Industriële Revolutie: Een nieuw economisch verhaal over Europa's energiebeleid, speciaal 
nummer december 2008. www.europeanenergyreview.eu  
32 W.W. ROSTOV : De fasen van economische groei: Een niet-communistisch manifest, Paperback - 

2004. 
33 Zie Gilbert RIST: "Le développement - Histoire d'une croyance occidentale" 3e herziene en uitgebreide 

editie. Uitgeverij: Sciences Po, Lausanne, 2007. ISBN 978-7246-1048-2. 

http://www.europeanenergyreview.eu/
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&editeur=Sciences+Po+(Les+Presses+de)
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Maar in de tussentijd blijft de ontwikkelingsmachine draaien. De kredieten van de 

Wereldbank worden nog steeds uitgedeeld. Maar vooral "Euraid", de 
ontwikkelingshulp van de Europese Unie, die veruit de grootste ter wereld is, gaat 
door, alsof er geen vaststellingen zijn gedaan. Dat is begrijpelijk, maar triest. Want er 
staan zoveel mensenlevens op het spel. 

Het grootste probleem is dat er geen nieuw concept is. En dus is er geen andere 
hoop voor de armsten. Dus... we gaan door met het oude concept, ook al weten we 
dat het verouderd is…Het dringendste is, om is om een nieuwe visie uit te vinden, om 
een nieuwe hoop voor 70% van de wereldbevolking te creëren. Maar er is niet veel op 
komst,. tenminste niet in officiële kringen. Er is geen project voor de meerderheid van 
de mensheid, geen toekomst. Het is een potentieel explosieve situatie.  

Maar men kan bezwaar maken tegen het feit dat het huidige model van 
ontwikkeling en marktglobalisering zeer succesvol is geweest in China en India, die de 
globalisering met beide handen toejuichen. Ja, maar de publieke opinie in de wereld 
en sommige intellectuelen in China, India en het Westen zijn zich er terdege van 
bewust dat dit model van "ontwikkeling" niet alleen niet leidt tot de ontplooiing van 
de overgrote meerderheid van de burgers, maar wel regelrecht naar een wereldwijde 
ecologische ramp. 

Tegen de achtergrond van deze crisis in het ontwikkelingsconcept dreigt het einde 
van de westerse hegemonie over de hele wereld. Na de "juiste" religie en de "juiste" 
beschaving te hebben gebracht, zijn we doorgegaan met het brengen van de "juiste" 
ontwikkeling en de "juiste" structurele aanpassing. Wij westerlingen wisten het, 
hadden de waarheid, en verspreidden die onder de "onderontwikkelden".  

Dus we waren de enigen die de waarheid in pacht hadden. Er was geen ruimte voor 
andere standpunten, benaderingen of visies.  

De stelling van dit boek is dat we ook getuige zijn van het einde van deze arrogante 
opvatting over de waarheid die in het Westen al millennia lang functioneert. En dit 
gesloten en arrogante begrip van de waarheid is gemodelleerd naar het oude adagium 
van de katholieke kerk "extra Ecclesia nulla salus" ("Buiten de (katholieke) kerk, geen 
verlossing"). Maar waren we ons hiervan bewust? Waarschijnlijk niet. Maar degenen 
die eronder lijden zijn zich er al eeuwenlang perfect van bewust. Vaak hebben ze zelfs 
de onderdrukking geïnternaliseerd in de vorm van een gigantisch 
minderwaardigheidscomplex. Dit complex heeft de vorm van een 
"onderontwikkelings"-complex. Dit zou ook betekenen dat onze westerse beschaving 
de norm en het model van duurzame ontwikkeling is. Maar wie durft zoiets nog te 
beweren? 

We zijn hier dus tegelijkertijd getuige van het einde van deze epistemologie, deze 
piramidale en exclusieve opvatting van de waarheid die beweert beter dan andere 
culturen en continenten te weten wat hen past en wat hun weg naar de toekomst is. 

In een globale wereld is zo'n conceptie strikt genomen zinloos. En toch is het er nog 
steeds. 
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CONCLUSIE VAN HOOFDSTUK 4 : 
  
De industriële samenleving loopt ten einde. Dat betekent niet dat we geen 

industrie meer hebben, maar die domineert niet langer ons maatschappelijk leven en 
creëert geen nieuwe banen meer. En zo verdwijnt ook de hele visie van 
"ontwikkelingsachterstand". Er is dus geen sprake meer van een mondiaal project voor 
de overgrote meerderheid van de burgers in de wereld van vandaag. Geen hoop meer. 
Dit kan politiek gezien zeer gevaarlijk zijn, omdat het mogelijk leidt tot wanhoop en 
dus tot geweld. Maar dit alles gebeurt in een verwonderlijke stilte. Dit einde heeft 
invloed op ons aller levens... voordat we het doodsbericht hebben gekregen.! 

Al dit ten einde lopen heeft begrijpelijkerwijs invloed op het moreel van de 
Europese en Amerikaanse burgers, maar ook op die van de rest van de wereld, die 
geen hoop meer hebben, geen horizon meer.  

We beleven moeilijke tijden en de mensen hebben reden om zich zorgen te maken. 
Op dit moment is er niet veel politiek debat over deze brandende kwestie.  

Het is begrijpelijk maar jammer. 
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HOOFDSTUK 5 :  
 

HET EINDE VAN  DE PIRAMIDALE STRUCTUREN 
 
 
 
Dit vijfde en laatste niveau van verandering is het enige dat boven water uitkomt 

(bijlage 1, figuur 1). Het enige dat zichtbaar en bewust is. Het wordt zelfs een beetje 
vernoemd in de kranten. En het verschijnt in de vorm van een 
"geloofwaardigheidskloof" van politieke structuren in het algemeen, van de staat, de 
democratie en alle piramidale structuren.  

 
 

Einde van alle piramidale structuren 
 
De burgers zijn steeds minder de staatsstructuren toegedaan en geloven steeds 

minder in de democratie. Het aantal stemonthoudingen neemt in alle landen van de 
wereld toe. De onthoudingspartij is de grootste partij ter wereld geworden. Is dat niet 
verontrustend?  

Maar dezelfde tendens is te vinden in instellingen - bijna allemaal - die op een 
piramidale manier zijn gestructureerd: vakbonden, kerken, internationale 
instellingen, multinationale ondernemingen, medische ordes, enz. 

Wat "niet meer werkt" is de verticale organisatie van de macht. Waarom? Het lijkt 
erop dat burgers willen participeren, inspraak willen hebben, creatief willen zijn en 
creatief willen kunnen participeren in beslissingen die hen aangaan. 

Op een dieper niveau hebben de burgers geen vertrouwen meer in de structuren 
waardoor die gevaarlijke situatie van collectieve dood is ontstaan waarin we ons 
bevinden. Zij zouden bereid zijn om politieke macht te delegeren aan gekozen 
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ambtenaren aan de top van de piramide als het bestuur op zijn minst zinvol was. Maw, 
als de belangen van de mensheid op de korte, middellange en lange termijnbeiaard 
zouden blijven. Maar dat is absoluut niet het geval. 

En er is waarschijnlijk een diepere reden. Aan de basis van al deze piramidale 
structuren ligt immers  de patriarchale logica diep verankerd in hun kern. En is het niet 
deze logica van dood en strijd die meer en meer een probleem wordt in de wereld van 
vandaag en de planetaire visie? 

En zo hebben deze piramidale structuren die overal aanwezig zijn, plotseling hun 
legitimiteit verloren. In plaats van "deel van de oplossing" te zijn zoals voorheen, 
werden ze plotseling "deel van het probleem". Hun legitimiteit is over een paar jaar 
voorbij. Dit gaat verrassend snel. 

Maar er is ook een tweede, minder spectaculair maar even belangrijk gebeuren: de 
staat verliest zijn hegemonie. Andere instanties zijn bezig een deel van zijn 
soevereiniteit over te nemen.  

 
 
 

Einde van de hegemonie van de "moderne" staat. 
 
De moderniteit heeft de staat uitgevonden als de ultieme machtsstructuur en heeft 

geen enkel ander geval van macht daarboven bedacht. Er zijn zeker sterkere staten 
die zich aan minder machtige of minder rijke staten zullen opdringen, en er is een hele 
literatuur over het onderwerp, maar de moderniteit heeft geen andere instantie 
boven of naast de staat bedacht.  

En door de hele moderniteit heen is de staat de dominante politieke structuur in 
de wereld geweest. Natuurlijk zijn er pogingen gedaan om in Europa, tussen de 
wereldoorlogen in, de Raad van Europa op te richten en op wereldniveau, de 
Verenigde Naties, staatsfora zoals de Volkenbond op te bouwen. Maar al deze 
structuren zijn nog steeds "modern", omdat ze geen enkel niveau van autoriteit boven 
de staat erkennen. Op het niveau van de Verenigde Naties is er de Veiligheidsraad, 
waar de "grote" staten een vetorecht uitoefenen op de kleinere. Maar we hebben nog 
steeds een moderne visie, want ook hier hebben we te maken met 
machtsverhoudingen tussen staten. En nergens wordt gezegd dat dit een nieuw 
niveau van macht is. In feite zouden sommige staten, zoals de Verenigde Staten, nooit 
een nieuw niveau van macht accepteren. Ze zijn veel te "modern". 

Laten we verder gaan met dit voorbeeld: de leiding van de vorige president G.W. 
Bush was een goed voorbeeld van een totaal "moderne" politieke visie op de staat. 
Dit leiderschap is als een (vergeeld) beeld van het moderne leiderschap dat we in 
Europa achterlaten, zonder dat dit gezegd wordt, maar dat we al eeuwenlang 
beoefenen. Als we zijn toespraken analyseren, is het duidelijk dat de Amerikaanse 
staat hegemoniaal is en prioriteit heeft op alle gebieden, ook die welke de hele wereld 
aangaan, zoals bijvoorbeeld het milieu of de mensenrechten. De staat heeft een 
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absolute hegemonie van politieke macht op alle gebieden van het buitenlands beleid. 
In geen geval gaat zij akkoord met het delen van de soevereiniteit met wie dan ook, 
zelfs niet met de Verenigde Naties, die zij niet nalaat ze waar mogelijk te vernederen, 
als ze haar niet nodig heeft.  

En als het politieke gedrag van GW Bush ten opzichte van de Verenigde Naties ons 
heeft geschokt, is dat een bewijs dat onze Europese of mondiale publieke opinie al 
niet meer helemaal "modern" is. Aan de andere kant presenteert president Barak 
Obama ons een andere visie die de absolute hegemonie van de natiestaat relativeert, 
althans in het licht van mondiale problemen zoals het milieu en de 
klimaatverandering. We zitten al een beetje in het “planetaire “en transmoderne 
politieke paradigma. 

 
Afwijzen van de  piramidale macht en het principe van ondersteuning van bovenaf 

 
Tegelijkertijd zien we in onze landen echter dat de burgers de werking van de 

machtsuitoefening steeds meer afwijzen, die bevelen van bovenaf uitvaardigen. Deze 
opvatting van politieke macht wordt door de Europese burger niet meer 
geaccepteerd.Wellicht om die reden is het subsidiariteitsbeginsel plotseling 
herontdekt. Volgens dit principe moet elke politieke beslissing op het laagst mogelijke 
niveau worden genomen. En het hogere machtsniveau kan en moet ingrijpen - als 
steun (subsidiëring) -en alleen als het lagere niveau niet in staat is om te beslissen. 

Het subsidiariteitsbeginsel geeft dus weliswaar duidelijk voorrang aan de macht 
van het volk, maar omschrijft ook de bestaansreden van  het hoger machtsniveau, zijn 
betekenis en de sleutel tot het functioneren ervan., aangezien het ook aangeeft 
wanneer de hogere macht verplicht is in te grijpen. Dit principe leidt ons naar een 
post-piramidale samenleving, zoals het ook geldt voor een netwerksamenleving. 

En laten we niet vergeten dat dit beginsel is vastgelegd in de eerste artikelen van 
de Europese ontwerp-Grondwet. Het is ook de hoeksteen van de grondwet van de 
Verenigde Staten van Amerika, maar dan onder de term federalisme". In feite komen 
deze twee begrippen uit dezelfde bron: een oud Duits boek uit het begin van de 17e 
eeuw geschreven door een zekere Johannes von Althaus of Althusius.34 

 
 

Relativering van de staatssoevereiniteit van bovenaf: de Europese Unie 
 
De Europese Unie is een nieuw niveau van macht.De staten worden uitgenodigd 

een zekere mate van soevereiniteit af te staan, om deze samen uit te oefenen op een 
meer mondiaal niveau, dat van de Europese Unie. Het is een nieuw machtsniveau 
boven de staat, met als enig doel het creëren en handhaven van een zone van 

                                                 
34  Zie de tekst van de onderzoeksnota over subsidiariteit voor de "Foresight Unit" in bijlage 3 

aan het eind van het boek. Zie ook "subsidiariteit" op mijn blog: http://vision2020.canalblog.com/. 

http://vision2020.canalblog.com/
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geweldloosheid tussen de staten van de Unie.  
Maar de Europese Unie is geen staat en ook geen superstaat. Het is een trans-

moderne of planetaire structuur. 
Ja, zonder het echt te weten, hebben de stichtende vaders  van de Europese Unie 

een "ongeïdentificeerd politiek dier" gecreëerd, zoals Jacques Delors het noemde. Ik 
durf er aan toe te voegen dat het om een“trans-modern” of "planetair" politiek 
paradigma gaat dat werkelijk overeenkomt met de behoeften van de globale wereld 
in de 21e eeuw.Hierin wordt het steeds duidelijker dat oorlog en geweld geen politiek 
aanvaardbare of effectieve oplossingen meer zijn. 

De Europese Unie is in feite de eerste trans-moderne politieke constructie ter 
wereld. Het is een politiek dier van een andere soort. En het is de eerste structuur die 
de hegemonie van de staat relativeert, aangezien het een deel van de nationale 
soevereiniteit bundelt om absolute geweldloosheid tussen de staten van de Unie te 
institutionaliseren. Maar daarmee creëren ze de facto een hoger niveau van 
continentale macht en verantwoordelijkheid waaraan de staten een deel van hun 
soevereiniteit delegeren. En het Europees Hof van Justitie heeft zich niet vergist toen 
het besloot dat Europese wetten altijd voorrang hebben op nationale wetten. Maar 
dit hoger niveau is geen super-staat, laten we dit niet vergeten. Dat zou een 
“contradictio in terminis” zijn. 

De Europese Unie is een belangrijke stap in de richting van een geweldloze 
mondiale samenleving. Dit plaatst ons, zonder dat we het beseffen in de trans-
moderne of planetaire politieke visie, omdat het een nieuw niveau van (niet-
staatsgewonden) macht is, maar ook van continentale politieke verantwoordelijkheid. 
Als u voorstander bent van geweldloosheid, moet u tegelijkertijd ook eerlijke en 
humane praktijken en solidariteit met andere staten hebben. 

Tijdens mijn jaren bij de Europese Commissie had ik de gelegenheid getuige te zijn 
van beschouwingen over de evolutie van de nationale regeringen toen ze in Brussel 
waren. Meestal duurt het een paar jaar voor ze beseffen dat ze bij het ondertekenen 
van Europese wetten niet op hetzelfde machtsniveau zitten als in hun nationale 
regering. Het is niet hetzelfde niveau van macht en dus niet hetzelfde niveau van 
verantwoordelijkheid. En dus zijn we heel vaak getuige van een proces van verhoging 
van het politieke bewustzijn van regeringen en politiek personeel. Plotseling worden 
ze zich bewust van hun nieuwe Europese en mondiale verantwoordelijkheid, net op 
het moment dat de regering wordt vervangen door de volgende. 

Maar het betekent ook dat de grote "moderne" denkers van politiek en oorlog zoals 
Clausewitz en Machiavelli ook achterhaald zijn. Het betekent dat een enorm deel van 
de politicologie en oorlogstactiek stilaan in elkaar stort.  

Terloops kunnen we er nog aan toevoegen dat we ook te maken hebben met een 
paradigmaverschuiving in de manier waarop de oorlog wordt gevoerd. Een    Britse 
generaal die de belegering van Sarajevo in de Balkanoorlog leidde, heeft zojuist een 
revolutionair boek geschreven waarin een totale heroverweging van onze strategische 
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concepten in een veranderende wereld wordt voorgesteld35. Volgens hem maakte de 
atoombom van 1945 een einde aan de "industriële oorlogsvoering" en luidde hij het 
tijdperk van de "oorlog onder het volk" in. Het gevolg is dat "je soldaten gebruikt voor 
doeleinden waar ze niet op voorbereid zijn".  

Ik denk dat we pas aan het begin staan van de reflectie over de rol van legers in de 
21e postindustriële eeuw. 

 
 

Relativering 'van onderaf': steden, regio's en het maatschappelijk middenveld. 
 
Maar er is ook de relativering "van onderaf". We zien dat de soevereiniteit wordt 

gedeeld op een lager niveau dan dat van de natiestaat. De ontwikkeling van de 
Europese regio's is indrukwekkend. Hoewel de "Europese Raad van de Regio's" niet 
veel institutionele macht heeft, wordt hij steeds belangrijker in het Europese 
apparaat, met name in het nieuwe Verdrag van Lissabon36. Er is dus sprake van een 
duidelijke verdeling van de soevereiniteit. In België ligt dit nog meer voor de hand, 
aangezien de opeenvolgende hervormingen van de federale staat de Belgische 
gewesten steeds meer bevoegdheden en rechten hebben gegeven, waaronder 
bijvoorbeeld de handelsvertegenwoordiging in het buitenland. Er is in feite sprake van 
een werkelijke verdeling van de soevereiniteit, deze keer naar beneden.  

En het is niet ondenkbaar dat we, onder druk van regio's als Vlaanderen, maar ook 
Baskenland, Catalonië, Schotland, Lombardije, enz. over enkele jaren stilaan op weg 
zullen zijn naar een Europese Unie van regio's. Een nieuw verdrag zou nodig zijn, maar 
dat zou geen onoplosbaar probleem vormen.   

Ik heb ook gemerkt dat steden en regio's veel meer openstaan voor verandering en 
nieuwe ideeën. En het management op dit niveau is behoorlijk verbazend en soms erg 
creatief. Het is misschien op dit machtsniveau dat de politieke verandering in de 
richting van trans-moderniteit en de kennismaatschappij als een prioriteit zal 
plaatsvinden. 

Tot slot raken we het in de milieu-, consumenten- en andere politieke debatten 
alleen maar terloops het binnenvallen van het maatschappelijk middenveld aan. Het 
wordt steeds duidelijker dat de impact van de burgersamenleving toeneemt. De 
duidelijkste aanwijzing is dat de Verenigde Naties nu een ad-hoc afdeling voor het 
maatschappelijk middenveld en niet-gouvernementele organisaties in het leven 
hebben geroepen. 

 

                                                 
35  Generaal Sir Rupert SMITH: Het nut van geweld: de kunst van de oorlog in de moderne wereld.  

Pinguïnboeken 2005. Zie ook het verslag van de persconferentie van de boeklancering in: "La Libre 
Belgique" zaterdag 21 januari 2006 pagina 11. 
36  We moeten kijken naar het tweede protocol over subsidiariteit aan het einde van het Verdrag. 

Er wordt melding gemaakt van de regio's. http://www.traite-de-
lisbonne.fr/Traite_de_Lisbonne.php?Traite=5  

http://www.traite-de-lisbonne.fr/Traite_de_Lisbonne.php?Traite=5
http://www.traite-de-lisbonne.fr/Traite_de_Lisbonne.php?Traite=5
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CONCLUSIE VAN HOOFDSTUK 5 EN DEEL ÉÉN  
 
Piramidale structuren bevinden zich in een crisis en veranderen in de richting van 

netwerkstructuren. En dit alles gebeurt heel snel, terwijl onze structuren over de hele 
wereld bijna allemaal piramidevormig zijn. Zoals we hebben gezien, is de belangrijkste 
reden dat dit soort leiderschap niet in staat is om het probleem van ons collectieve 
overleven op te lossen. En daarmee is hun legitimiteit voorbij, ook al zijn ze nog steeds 
aanwezig. 

 
 

Het verband tussen deze doelen: patriarchaat? 
 
Laten we aan het einde van dit eerste deel, dat het einde beschrijft van een hele 

reeks vanzelfsprekendheden uit ons dagelijks leven, even stoppen. En laten we het 
van op afstand bekijken. Is er geen verband tussen al deze aflopen? 

Volgens onze hypothese is er een. 
Het gevaar van een collectieve dood is de enige kracht die in staat is tot 

ontworteling van gedrag dat al duizenden jaren diep in ons onderbewustzijn schuilt, 
zowel mannelijk als vrouwelijk. Maar deze collectieve dood wordt als het ware 
veroorzaakt door het overwicht van oorlogszuchtige waarden (oorlog tegen de natuur 
en tegen onszelf), dus patriarchaal. 

We probeerden het patriarchaat te ontmaskeren. Het is geen fataliteit die in onze 
oorsprong is ingebouwd. Het is gewoon een tijdperk in de geschiedenis van de 
mensheid. En dus, is dit patriarchaat eenmaal ontmaskerd, kunnen we beginnen 
relativeren en overschrijden. Maar het is niet zo eenvoudig als we ons voorstellen, 
omdat ons lichaam (mannelijk en vrouwelijk) een diep geheugen en impregnatie heeft 
behouden, waarvan men zich  niet gemakkelijk van bevrijdt. 

We hebben ook gezien dat het einde van de moderniteit en de industriële 
samenleving ook verbonden zijn met die van het patriarchaat. We vinden dezelfde 
machtspiramides, dezelfde bottom-up structuren, dezelfde afwezigheid van vrouwen 
op de hoogste niveaus van de besluitvorming. Ja, moderniteit is als de ultieme 
incarnatie van het patriarchaat. Het is duidelijk het overwicht van de analytische en 
overwinnende mannelijke geest die door de moderniteit is versterkt.  

Het is waar dat de moderniteit zichzelf het imago heeft toegekend dat zij de 
gelijkheid van vrouwen heeft bevorderd. Maar in werkelijkheid zijn we daar ver van 
verwijderd. Men zou kunnen zeggen dat er in de particuliere sector wel een grotere 
autonomie is voor vrouwen. Zij worden door het burgerlijk wetboek tenminste niet 
meer als "het eigendom van hun man" beschouwd. Er is al iets bereikt. Maar in termen 
van politieke en bedrijfsstructuren zijn vrouwen beperkt tot rollen die zelden echte 
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leiderschapsfuncties zijn. Want de impliciete en onbewuste waardenmatrix  staat niet 
positief tegenover vrouwenwaarden. 

En ook de industriële samenleving is als een laatste incarnatie van het patriarchaat. 
Die was ook gebouwd op nogal strijdende waarden. Als we kijken naar 
marktstrategieën in business schools, vinden we slagveldformuleringen. Patriarchale 
waarden dus. 

De moderne staat zelf is ook vrij patriarchaal. HIJ heeft tot zijn verdienste zeker 
concessies gedaan aan vrouwen,, maar de structuur zelf van zijn defensiebeleid is 
oorlogszuchtig en gewelddadig. Ja, patriarchaal. 

 
 

De rode draad van de verandering: het einde van het patriarchaat 
 
We zien hier dus dat een rode draad van patriarchaal geweld door al deze niveaus 

loopt die we hebben geanalyseerd, en die wordt nu doorgesneden. Is dat geen goed 
nieuws? 

Maar meten we ook de diepte van de verandering die plaatsvindt.: 
Het is geen cosmetische verandering maar een op het niveau van bewustzijn.  
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INLEIDING: VIJF NIVEAUS VAN WEDERGEBOORTE: 
PRESENTATIE VAN HET TWEEDE DEEL. 

 
In het eerste deel hebben we de huidige deconstructie beschreven, waarbij we vijf 

niveaus onderscheiden. Deze vijf niveaus beschrijven de achteruitgang en het einde 
van de huidige wereld. We leven aan het einde van een tijdperk. 

Maar tegelijkertijd - dat is de kern van dit boek - leven we in een periode van snelle 
en buitengewone wederopbouw. Aan de ene kant sterft er een wereld, maar aan de 
andere kant wordt er een andere wereld voor onze ogen geboren. 

En de reconstructie begint onderaan. Het gaat uit van de initiatieven van burgers 
die overal innoveren, nieuwe manieren van leven, produceren, koken (Slow Food), het 
bouwen van steden, enz. uitproberen. 

 
We zullen dus dezelfde vijf niveaus nemen en de positieve mutaties beschrijven die 

plaatsvinden, die dezelfde vijf niveaus nemen, maar die niveaus van wedergeboorte 
zijn. En deze niveaus zullen in de hoofdstukken van dit tweede deel opnieuw aan bod 
komen.  
Maar deze niveaus zullen in omgekeerde richting worden benaderd, want we zullen 
beginnen met wat het meest zichtbaar is: het vijfde niveau, de politiek, dan het vierde 
niveau, de economie, het derde niveau het nieuwe transmoderne paradigma, het 
tweede niveau het post-patriarchaat, en ten slotte het eerste niveau waar, in het licht 
van het gevaar van de dood, sommige burgers al nieuwe waarden van het leven 
hebben aangenomen. 
Want onze werkhypothese voor dit tweede deel is dat de nieuwe maatschappij, die 
we de kennismaatschappij noemen, al voor onze ogen staat. We hebben de 
instrumenten en de politieke en economische structuren van morgen, we hebben de 
nieuwe waarden, de nieuwe visie... maar we gebruiken ze niet goed omdat we ze niet 
zien. 
Het nieuwe politieke paradigma bestaat uit structuren (verdragen) van 
geweldloosheid tussen staten, en de Europese Unie is het eerste prototype dat al 
vijftig jaar voor onze ogen werkt. Dit wordt hoofdstuk 6. 
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Het nieuwe economische paradigma is de kenniseconomie. Maar deze economie is 
zo'n belangrijke verandering in onze productiemiddelen dat de Europese 
staatshoofden in maart 2000 hebben besloten te spreken van een nieuwe 
maatschappij, de "kennismaatschappij37".  
In hoofdstuk 7 leggen we uit dat we ons in een derde verandering van productiemiddel 
in vijfduizend jaar bevinden, vergelijkbaar met de overgang van landbouw naar 
industrie.  
En in hoofdstuk 8 zullen we de nieuwe werking van deze immateriële economie in 
detail uitleggen en het positieve scenario presenteren. Terwijl het negatieve scenario 
in hoofdstuk 9 wordt gepresenteerd. 
Hoofdstuk 10 zal meer theoretisch zijn, omdat het de nieuwe transmoderne visie snel 
zal verklaren. Inderdaad, als de moderniteit voorbij is, wat is dan dit nieuwe 
paradigma, deze nieuwe visie op het leven en de waarden. We gaan zoveel mogelijk 
elementen geven, die helaas niet in dit boek kunnen worden uitgewerkt. 

Hoofdstuk 11 zal ons vertellen over het hiernamaals van mythen (al dan niet 
patriarchaal), die de basis vormen van ons leven in de samenleving. We zullen zien dat 
deze kennismaatschappij niet kan functioneren in een oorlogszuchtige en patriarchale 
mythologie. Het functioneert al in nieuwe niet-gewelddadige waarden, een nieuwe 
niet-gewelddadige energie die uitwisselingen en netwerkinteracties vergemakkelijkt. 
We zien dit nieuwe klimaat al in sommige bedrijven die het heel goed doen in de 
productie van kennis. Meestal nemen vrouwen sleutelposities in.  

Hoofdstuk 12 zal zich richten op de levenswaarden. Geconfronteerd met de 
dreiging van de dood, ontdekken we dat deze opkomende kennismaatschappij ook 
een maatschappij is die juist vanwege het gevaar van de collectieve dood voor 
levenswaarden kiest. We gaan het bestaan ontdekken van de "scheppers van cultuur" 
(cultural creatives), die burgers die overal ter wereld stilletjes kiezen voor de waarden 
van het leven en hun verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst en de nieuwe 
generaties. Deze burgers geven zichzelf een nieuwe horizon van betekenis en 
verwerpen categorisch de doodsdrift die op dit moment zo krachtig is in een groot 
deel van de wereld van vandaag. Er zijn honderden miljoenen van hen en ze 
veranderen in stilte de wereld. De wederopbouw van onze samenlevingen begint van 
onderaf.  

Hoofdstuk 13 zal gewijd zijn aan de reflectie over het onderwijs in deze 
overgangsperiode. We moeten het concept en de doelstellingen van het onderwijs 
van boven naar beneden heroverwegen, omdat het is aangepast aan de industriële 
samenleving van gisteren, maar het bereidt onze kinderen niet voldoende voor op de 

                                                 
37 LISBONSTRATEGIE: In maart 2000 hebben de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Lissabon 

het initiatief genomen tot een ambitieuze nieuwe (Lissabon)-strategie die erop gericht is de Europese 
Unie tegen 2010 op sociaal rechtvaardige en milieuvriendelijke wijze tot de meest concurrerende ter 
wereld in de kennismaatschappij te maken. (De "Lissabonstrategie 2000-2010" is een economisch 
besluit en het "Verdrag van Lissabon" is de nieuwe Europese Grondwet die uiteindelijk in oktober 2009 
is geratificeerd). 
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toekomst. 
Hoofdstuk 14 probeert enkele concrete aanwijzingen te geven over de 

veranderingen die in onze samenlevingen plaatsvinden en zullen plaatsvinden. Naar 
wat voor soort samenleving gaan we toe?  
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HOOFDSTUK 6: 
 
 

EEN NIEUW POLITIEK PARADIGMA:  
GEWELDLOOSHEID TUSSEN STATEN 

 
 
 

Wat is de betekenis en de ziel van de Europese integratie? 
 

In de "Forward Studies Unit" van de Europese Commissie heb ik jarenlang 
deelgenomen aan de reflectie over de betekenis van de Europese constructie. 
Voorzitter Jacques Delors38heeft al in 1993 duidelijk gezegd: "De Europeanen zijn 
intelligent en ze zullen niet tevreden zijn als ze te horen krijgen dat het Europese 
project tot een markt wordt gereduceerd. Als we in de komende tien jaar niet in staat 
zijn om een ziel te ontdekken voor39 dit Europa in aanbouw, zullen we het spel hebben 
verloren".  

Er zijn tien jaar verstreken. En de negatieve referenda over de Grondwet, evenals 
de debatten die in de verschillende lidstaten over de nieuwe Europese Grondwet 
(Verdrag van Lissabon) hebben plaatsgevonden, lijken hem voldoende reden te geven 

                                                 
38  Helaas zijn deze uitspraken nooit in de pers verschenen, omdat hij ze deed tijdens bezoeken 

van religieuze of filosofische persoonlijkheden aan zijn kantoor bij de Europese Commissie. Ik was 
meestal aanwezig en schreef vervolgens de verslagen van de vergaderingen. Jacques Delors heeft 
echter altijd geweigerd dergelijke pertinente opmerkingen in het openbaar te herhalen. 
39  In deze visie, en om het Europese denken over de ziel van Europa te stimuleren, heeft de 

Forward Studies Unit geholpen bij het opzetten van een programma met de naam "De ziel van Europa". 
Dit programma bestaat helaas niet meer. 
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om gelijk te hebben. 
Wat is dat allemaal? Maar omdat de Europese burgers intelligent zijn en de intuïtie 

hebben, die niet altijd duidelijk is geformuleerd, dat het Europese project niet kan 
worden gereduceerd tot de "gemeenschappelijke markt" alleen. De burger heeft de 
intuïtie dat het ook om iets anders gaat, dat hij/zij niet duidelijk kan definiëren. Hij/zij 
heeft het verwarde gevoel dat wat de nationale politici hem/haar vertellen niet 
bevredigend is. Dit is de achterliggende reden die naar mijn mening een aantal van de 
verwerpingen van de Grondwet verklaart.  

De andere, even respectabele reden is de verwerping van de veel te economische 
en neoliberale oriëntatie van de twee ontwerpgrondwetten. Maar deze tweede reden 
versterkt alleen de eerste. De burgers hebben natuurlijk gelijk als ze luid en duidelijk 
zeggen dat het Europese project geen marktproject is, en zeker geen neoliberaal 
project. Temeer omdat juist dit Angelsaksische neoliberalisme in crisis verkeert omdat 
het geen duurzame visie op onze gemeenschappelijke toekomst biedt.  

Dat begrijpen we vandaag de dag des te beter, omdat we de sociale en 
milieurampen die dit model heeft veroorzaakt en zal blijven veroorzaken, als we onze 
economische strategie niet veranderen. 

Maar wat is dan die andere, onuitgesproken en impliciete betekenis? Ik heb lang 
nagedacht over de betekenis van de Europese constructie en ben tot de volgende 
conclusie gekomen. De diepe betekenis van de Europese constructie is dat Jean 
Monnet en de grondleggers van de Europese Unie, zonder het misschien te weten, 
een "ongeïdentificeerd politiek dier" hebben gebouwd, zoals Jacques Delors placht te 
zeggen. Ik denk dat we verder moeten gaan en durven zeggen: een nieuw mondiaal 
politiek paradigma.  

 
 

Jean Monnet: een oorlog tussen de lidstaten onmogelijk maken. 
 
Jean Monnet wilde de oorlog tussen Duitsland en Frankrijk structureel onmogelijk 

maken. Dat was zijn enige doel. En dat doel was vooral politiek. Om zijn doel te 
bereiken richtte hij in 1950 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) op. 
Dit eerste verdrag organiseerde de gewaagde fusie van de Duitse en Franse 
wapenfabrieken om de oorlog tussen de twee landen structureel onmogelijk te 
maken. Dit verdrag was een verdrag met een zeer politieke visie dat gebruik maakte 
van de economische middelen om de wapenindustrieën samen te voegen, maar het 
was duidelijk geen verdrag met een economisch doel. Men hoeft alleen maar de korte 
inleiding te herlezen die Jean Monnet zelf zou hebben geschreven40.  
                                                 
40  Dit is de preambule van het EGKS-Verdrag van 1954:  

 "De President van de Bondsrepubliek Duitsland, Zijne Koninklijke Hoogheid de Koninklijke Prins 
van België, de President van de Franse Republiek, de President van de Italiaanse Republiek, Hare 
Koninklijke Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg, Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, 
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Vandaag de dag horen we echter vaak "specialisten" in Europa beweren dat het 
Verdrag van Parijs slechts een economisch verdrag was, omdat het een embryo was 
van een "gemeenschappelijke markt". Dit is een duidelijk historisch en politiek 
tegenargument, ook al is het niet geheel onjuist.  

En dit eerste verdrag, de ECSC, dat uiterst moeilijk te onderhandelen was, was een 
ongekend politiek succes, aangezien het een de facto permanent gebied van 
geweldloosheid tussen de ondertekenende staten inluidde. Dat was in 1951, meer dan 
50 jaar geleden. 

Met hetzelfde doel om oorlog onmogelijk te maken, probeerde Monnet enkele 
jaren later de legers van de "Europese Gemeenschap" samen te voegen. Hij probeerde 
de "Europese Defensiegemeenschap" (EDC) op te richten. Hij slaagde er bijna in 1954 
in, aangezien de vijf parlementen van de andere vijf stichtende leden (Duitsland, Italië, 
Nederland, Luxemburg en België) het ontwerpverdrag hadden geratificeerd en het 
enige wat nog overbleef was de ratificatie door de Franse Nationale Vergadering, die 
het verdrag met slechts enkele stemmen verwierp. De strategie van Monnet voor de 
totstandbrenging van een gemeenschappelijke Europese defensie en een 
gemeenschappelijk Europees leger is dus mislukt. 

Het kostte hem drie jaar om te herstellen van deze onverwachte mislukking. En het 
was met de hulp van de Belgen (Paul Henri Spaak), de Nederlanders en de Italianen 
(Alcide de Gasperi) dat er een alternatieve strategie werd bedacht: de oprichting van 
een "Gemeenschappelijke Markt" door het Verdrag van Rome dat in 1957 werd 
ondertekend. Het is begrijpelijk dat de markt en de economie voor Jean Monnet en 
de oprichters nooit alleen maar een middel zijn geweest om een einde te maken aan 
de permanente geweldloosheid tussen de lidstaten van de Unie. 

 
 
 

                                                 
 Aangezien de wereldvrede alleen kan worden gewaarborgd door creatieve inspanningen die 
in verhouding staan tot de gevaren die erdoor worden bedreigd; 
 Overtuigd dat de bijdrage die een georganiseerd en levend Europa kan leveren aan de 
beschaving, onontbeerlijk is voor de instandhouding van vreedzame betrekkingen; 
 In het besef dat Europa alleen kan worden opgebouwd door concrete verwezenlijkingen die 
eerst de facto solidariteit tot stand brengen en door gemeenschappelijke grondslagen voor 
economische ontwikkeling te leggen; 
 Willen door middel van de uitbreiding van hun fundamentele producties bijdragen aan de 
verhoging van de levensstandaard en de vooruitgang van de werken van de vrede; 
 Vastbesloten om eeuwenoude rivaliteit te vervangen door een samensmelting van hun 
essentiële belangen, om de basis te leggen voor een bredere en diepere gemeenschap tussen volkeren 
die lange tijd door bloedige verdeeldheid werd tegengewerkt, en om de basis te leggen voor 
instellingen die in staat zijn om een lot te leiden dat nu wordt gedeeld, (we onderstrepen). 
 Hebben besloten een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op te richten en hebben 
daartoe als gevolmachtigden aangewezen:.... "... de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal is 
samengesteld uit de volgende leden 
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In de nieuwe context van de paradigmawisseling... 
 
Vijftig jaar later, nu de notie van een economische en politieke 

paradigmaverschuiving langzaam opkomt, dankzij of vanwege de ongekende 
financiële en economische crisis waarin we sinds eind 2008 zijn ondergedompeld, 
ontstaat er een veel interessantere interpretatie: de Europese Unie41 is in feite de 
eerste transmoderne politieke structuur ter wereld. Het is de eerste structuur ter 
wereld die verdragen van permanente geweldloosheid tussen staten opstelt. 

De moderniteit heeft ervoor gezorgd dat de mensheid een kwalitatieve sprong 
heeft gemaakt in termen van geweld tussen mensen. Een van de functies van de "Rule 
of Law", die een moderne schepping is, is inderdaad het volledig elimineren van 
geweld tussen individuen binnen de natie. Geweld wordt nu door de wet bemiddeld 
in de moderne staat. Dit wordt de rechtsstaat genoemd. De burger kan geen wraak 
nemen, zelfs niet op de moordenaar van zijn broer of de verkrachter van zijn dochter. 
Hij is verplicht om naar de politie en de rechter te gaan. Vandaag de dag lijkt het ons 
duidelijk, maar het heeft eeuwen geduurd om dit te bereiken. En uiteindelijk werden 
zelfs bloedprinsen gedwongen te begrijpen dat ze geen duels meer konden 
uitvechten. De meest recalcitrante moest zelfs in de Bastille worden opgesloten. Maar 
de burgers van Europa hebben het eindelijk begrepen.  

Tegelijkertijd heeft de moderniteit "nationale" legers, "nationale" wapenfabrieken, 
"nationale" militaire dienst (Napoleon) uitgevonden. De moderniteit creëerde het 
concept van "nationale" oorlogsvoering, die ook bedoeld was om "nationale" eenheid 
te smeden door het bloed van de dapperen die in de groeven werden vergoten.  

En aan de andere kant hebben Clausewitz42 en Machiavelli, moderne denkers, ons 
geleerd dat oorlog in de moderne visie zit, de voortzetting van het buitenlands beleid 
met andere middelen. De moderniteit heeft de oorlog dus geïnstitutionaliseerd als 
integraal onderdeel van het buitenlands beleid. 

De moderniteit heeft dus geweld en oorlog tussen staten opgenomen als iets 
volkomen vanzelfsprekends. Er was geen alternatief. Als een staat er niet in slaagt zijn 
strategische doelstellingen in de onderhandelingen te bereiken, was het volkomen 
"normaal" dat hij oorlog voerde, als hij enige kans had om die te winnen.  

De moderne rechtsstaat is dus een echte kwaliteitssprong in termen van geweld 
tussen mensen. Het is een grote vooruitgang in de beschaving die de moderniteit ons 
heeft gebracht. We beseffen niet langer de mate van willekeurig geweld die in de 
agrarische samenleving van de Middeleeuwen heerste. 

In het buitenlands beleid is er echter sprake van een terugkeer naar 

                                                 
41 De term "Europese Unie" werd praktisch opgelegd door de Britten, die de door Jean Monnet 

gecreëerde term "Europese Gemeenschap" echt niet leuk vonden. 
42  Carl Philip Gottfried (of Gottlieb) von CLAUSEWITZ werd geboren op 1 juni 1780 in 

Maagdenburg en is overleden op 16 november 1831 in Breslau. Hij was een Pruisische officier en militair 
theoreticus. Een van zijn beroemdste zinnen was dat "Oorlog slechts een normaal verlengstuk is van 
het buitenlands beleid met andere middelen." 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magdebourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Breslau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prusse
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geïnstitutionaliseerd en bijna gebagatelliseerd geweld: oorlog wordt als normaal 
beschouwd, net als "militaire dienst". En het is dit aspect van geweld buiten de 
natiestaat dat de transmoderne visie vandaag de dag gaat aanpakken. 

 
 
 

De transmoderne politieke visie van geweldloosheid tussen staten. 
 
Het transmoderne tijdperk wordt gekenmerkt door een nieuw bewustzijn dat wij 

mensen, op dezelfde planeet, verenigd zijn door een "wereldwijde gemeenschap van 
het lot43" omdat we, zonder onderscheid van ras of land, samen met collectieve 
zelfmoord worden bedreigd, als we niet zorgen voor onze mooie blauwe planeet en 
ons blijven gedragen als onverantwoordelijke kinderen. In deze steeds meer mondiale 
context wordt de oorlog tussen de staten geleidelijk aan een anachronisme.  

Zoals Federico Maior,44voormalig directeur-generaal van de UNESCO, zei, zijn we in 
stilte een "cultuur van vrede" aangegaan. Want, zei hij, de bewijslast ligt niet langer 
bij de pacifist, maar bij degene die besluit oorlog te voeren. Het is nu aan hem om te 
bewijzen dat er echt geen andere manier is. De bewijslast is plotseling verschoven. Dit 
vertegenwoordigt een 180-graden verschuiving in het collectieve bewustzijn.  

Als we de Koreaanse oorlog in 1950 vergelijken met de oorlog in Irak in 2009, dan 
zien we dat de eerste door de meerderheid als gerechtvaardigd werd ervaren, de 
tweede, vijftig jaar later, veel minder.  

Ja, in het huidige werelddorp lijkt oorlog niet langer de juiste oplossing te zijn. 
Geweldloosheid komt steeds meer naar voren, althans in onze Europese landen, als 
het beste alternatief. Het is daarom noodzakelijk en urgent om het nationale kader 
voor geweldloosheid te verbreden en permanente structuren te creëren die deze 
opkomende "cultuur van vrede" op stabiele wijze bevorderen en instellen, door 
middel van verdragen. We gaan dus samen met de Europese Unie naar een steeds 
groter wordend gebied van geweldloosheid tussen staten, dat in verdragen is 
verzegeld. De Europese Unie vertegenwoordigt dus een nieuw politiek paradigma van 
geweldloosheid tussen staten.  

Het transmoderne politieke paradigma bestaat dus uit het uitbreiden van 
geweldloosheid van de nationale naar de internationale ruimte. We zetten dus een 
grote stap naar het einde van het tijdperk van de "rechtvaardige oorlog". 

 
 

Een van de belangrijkste politieke vernieuwingen op de drempel van de 21e eeuw 
 

                                                 
43  Om een uitdrukking te citeren die Jean Monnet dierbaar is...Dezelfde uitdrukking staat in de 

preambule van het EGKS-Verdrag van 1950, waarin sprake is van een "voortaan gedeeld lot".... 
44 Federico Maior, La nouvelle page, Éditions du Rocher, Unesco, Monaco, Parijs, 1994. 
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In deze context van innovatie en verandering lijkt de Europese Unie ineens een van 
de stoutmoedigste politieke en strategische vernieuwingen van de 20e eeuw. Een 
innovatie die zo radicaal was dat het ons jaren kostte om te begrijpen wat we zelf in 
de praktijk hadden gebracht. Maar deze innovatie is zo afgestemd op de tijd en de 
behoeften van de wereld dat ze alle verwachtingen heeft overtroffen en een magneet 
is voor iedereen die in deze nieuwe eeuw over de wereldpolitiek nadenkt.  

Ik geloof diep in de wijsheid en de intelligentie van de burgers van Europa en de 
wereld. De Europese burgers voelen al jaren deze grote politieke vernieuwing die de 
Europese Unie is. Maar natuurlijk zijn ze in de meeste gevallen niet in staat om deze 
intuïtie expliciet te formuleren. 

Aan de andere kant worden de regeringen van de lidstaten van de Unie geleid door 
elites die nog steeds grotendeels worden beïnvloed door de moderne en dus 
staatsvisie van de Europese Unie. De Europese regeringen spreken niet vaak over de 
Europese Unie als een nieuw politiek paradigma. Het is voor hen moeilijk om het 
radicaal vernieuwende karakter van de Unie als politieke entiteit te benadrukken, 
aangezien niemand met hen heeft gesproken over transmoderniteit. Het is dan ook 
begrijpelijk dat zij de Unie omschrijven als een "markt" en een "superstaat". Dit is 
natuurlijk een historisch misverstand, maar in de situatie waarin ze zich bevinden, zien 
ze misschien geen alternatief... terwijl de burgers zich verward voelen dat dit niet de 
juiste visie is, en dat er nog iets anders te zeggen is over de Europese Unie. En ze 
hebben gelijk. 

Op de "Cellule de Prospective" werden we vaak gecontacteerd door leden van de 
kabinetten van de ministers van Buitenlandse Zaken van de verschillende regeringen. 
Sommigen waren zeer geïnteresseerd in deze visie op een nieuw politiek paradigma. 
Maar ze werden vaak tot de orde geroepen door hun superieuren. Soms gebeurde 
echter het tegenovergestelde, en de regeringen begonnen te begrijpen dat ze samen 
hielpen om een "onbekend politiek dier" te creëren, een nieuw politiek paradigma op 
Europees niveau.  

Het bijwonen van vergaderingen in Brussel, waar zij een mandaat vervullen als EU-
ministers die verantwoordelijk zijn voor een zone van vrede met 500 miljoen burgers, 
helpt vaak om de visie van de nationale leiders te transformeren. Helaas komen deze 
regeringen tegen de tijd dat de realisatie plaatsvindt, na drie of vier jaar, aan het einde 
van hun ambtstermijn en worden ze vervangen door andere regeringen, en moet alles 
opnieuw beginnen.  

Sommige Europese politieke leiders durven zelfs hun burgers te vertellen dat ze in 
ziel en geweten voor een Europese richtlijn hebben gestemd die goed is voor het 
algemeen belang van de Unie, maar die ongunstig is voor de staat waarvan ze minister 
zijn. Het gebeurt, maar het is zeldzaam, want er is veel politieke moed voor nodig om 
de waarheid te durven zeggen.  

Tot slot stel ik de hypothese voorop dat de Europese burgers vaak een beter begrip 
hebben van het Europese project dan hun leiders, althans op impliciet niveau. Daarom 
moet er naar de Europese burgers worden geluisterd. We zouden veel sneller naar de 
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essentie van het Europese project gaan.  
Want de markt is slechts een gevolg van het ontstaan van een transmoderne ruimte 

van vrede en geweldloosheid tussen staten.  
Men zou zich kunnen voorstellen dat de Europese Unie zich de komende jaren zou 

concentreren op haar belangrijkste taak om deze geweldloosheid tussen de staten te 
handhaven en dat zij bijvoorbeeld een extern agentschap zou oprichten dat zich 
bezighoudt met de interne markt, die in wezen van ondergeschikt belang is. Dit zou 
de zichtbaarheid en de geloofwaardigheid van de Unie aanzienlijk vergroten. 

Op de lange termijn ben ik helemaal niet pessimistisch over het Europese project. 
Maar het zal schommelen totdat de Europese regeringen het absoluut innovatieve 
karakter van de politieke structuur die zij hebben helpen creëren, duidelijk 
overbrengen. 

 
Een andere visie op het buitenlands beleid: Irak of Turkije? 
 
We hebben dus te maken met twee verschillende paradigma's op het gebied van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid op mondiaal niveau. Aan de ene kant zijn er degenen 
die, net als de Verenigde Staten, nog steeds Clausewitz45 en Machiavelli volgen, die 
ons hebben geleerd dat oorlog de voortzetting van het buitenlands beleid is met 
andere middelen. En aan de andere kant zijn er nog steeds nationale accenten die de 
nationale eenheid vieren door het bloed van de dapperen die in de groeven zijn 
vergoten46, hoewel dergelijke rechtvaardigingen in een crisis verkeren. 
Deze eerste visie op oorlog rechtvaardigt ten volle initiatieven zoals de oorlog in Irak 
en Afghanistan, die, laten we dat niet vergeten, Noord-Amerikaanse initiatieven zijn. 
Ik twijfel sterk aan de legitimiteit en de effectiviteit van deze aanpak, die dagelijks 
duizenden geradicaliseerde en in opstand gebrachte moslims creëert, met een 
financiële kostprijs van enkele miljarden dollars... per dag. 
Als we daarentegen het beleid van de Europese Unie ten aanzien van Turkije, een 
ander moslimland dat voor onze deur staat, analyseren, wat zien we dan? We zien dat 
de Unie op 3 oktober 2005 officiële onderhandelingen heeft geopend over de 
toetreding van Turkije tot de Unie. Dit beleid heeft vrijwel geen kosten. En wat zien 
we? Turkije is bezig zich voor te bereiden, niet zonder moeilijkheden, om te voldoen 
aan de "criteria van Kopenhagen47", die in feite de opbouw van de rechtsstaat zijn 

                                                 
45  Carl Philip Gottfried (of Gottlieb) von CLAUSEWITZ werd geboren op 1 juni 1780 in 

Maagdenburg en is overleden op 16 november 1831 in Breslau. Hij was een Pruisische officier en militair 
theoreticus. Een van zijn beroemdste zinnen was dat "Oorlog slechts een verlengstuk is van de politiek 
met andere middelen." 
46 Zie de Marseillaise: "Laat onzuiver bloed... Geef onze groeven water! »  
47 Hier is een beschrijving van de beroemde COPENHAGEN criteria: 

 de oprichting van "stabiele instellingen die de rechtsstaat, de democratie, de mensenrechten 
en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen";  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magdebourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Breslau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prusse
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(mensenrechten, onafhankelijkheid van rechters, vrijheid van journalisten, erkenning 
van culturele autonomie voor minderheidsbevolkingen (Koerden), etc.), evenals de 
versterking van de economie. Turkije is bezig een islamitische democratie uit te vinden 
en op te bouwen. Want zij weet dat zij anders niet tot de Unie zal toetreden. 
Ik heb in de Commissie gesproken met een jonge Turkse vrouw die verantwoordelijk 
is voor het wetenschaps- en technologiebeleid voor heel Turkije. Ik vroeg haar wat ze 
van dit toetredingsproces vond. Zij antwoordde als volgt: "We krijgen elke dag 
telefoontjes van andere moslimregeringen in de wereld, voornamelijk Aziatische. Ze 
staan erop dat we de nieuwe artikelen die we bespreken zo snel mogelijk in het Engels 
vertalen en aan onze grondwet toevoegen. Zij zijn zeer geïnteresseerd in ons proces 
naar een islamitische democratie en willen dezelfde artikelen stilletjes in hun eigen 
grondwetten kopiëren. » 
Als deze getuigenissen geloofwaardig zijn, en ik geloof dat ze dat zijn, dan creëert het 
buitenlands beleid van de Unie een deugdzame olievlek die de moslimregeringen in 
de wereld naar een nieuw paradigma van "islamitische democratie" drijft. 
Waarschijnlijk in de richting van het Indiase systeem, dat - laten we dat niet vergeten 
- de grootste moslimdemocratie ter wereld is, met 12 procent moslims, dat wil zeggen 
140 miljoen burgers.  
Is dat niet precies de richting die we op moeten in een globale wereld? En tegen een 
zeer lage prijs. 

Geweldloos Europees buitenlands beleid, ook al praten maar weinig politici erover 
of begrijpen het zelfs maar, lijkt me veel effectiever, het is overduidelijk. Maar hebben 
onze huidige staatshoofden het begrepen? 

 
 
 

Wetgevende macht in het Europees Parlement: alstublieft, nu! 
 
Op het gebied van democratische transparantie is het mijns inziens dringend 

noodzakelijk dat het Europees Parlement een echt Parlement wordt, d.w.z. een 
Parlement met wetgevende macht. Het is van essentieel belang dat het Europees 
Parlement rekeningen kan opstellen, erover kan stemmen en ze kan laten uitvoeren 
door de Europese Commissie, die ze op haar beurt zal laten uitvoeren door de 
lidstaten. Dat is vandaag niet het geval. 

In het begin van 1951, toen het EGKS-Verdrag werd ondertekend, was het absoluut 
noodzakelijk om een "Commissie" te hebben op een neutrale plaats (Brussel) 

                                                 
 "Het is een voorwaarde voor een functionerende markteconomie en voor het vermogen om 

de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Unie het hoofd te bieden;  

 "het vermogen om de verplichtingen van het EU-lidmaatschap op zich te nemen, met inbegrip 
van de naleving van de doelstellingen van de politieke, economische en monetaire unie".  
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met48uitvoerende en wetgevende bevoegdheden om de wapenindustrie samen te 
brengen en de opbouw van de "Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal" te 
bevorderen. Dit is de oorsprong van de zeer uitgebreide bevoegdheden van de 
Europese Commissie. 

Sindsdien is er niets meer veranderd, zelfs niet toen het Europees Parlement in 
1957 in het Verdrag van Rome werd opgericht. Ook niet toen we in 1979 besloten dat 
het Europees Parlement via algemene verkiezingen zou worden gekozen. 

Het wetgevingsinitiatief EN de uitvoerende macht blijven voorbehouden aan de 
Commissie, die bestaat uit niet-gekozen ambtenaren en voor de burgers moeilijk te 
controleren is. Toegegeven, het nieuwe Verdrag van Lissabon geeft het Europees 
Parlement een zekere "medebeslissingsbevoegdheid". Maar het Parlement heeft nog 
steeds niet de bevoegdheid om zelf een nieuwe wet op te stellen, en dat is het 
belangrijkste. Zij moet de Commissie nog steeds vragen om wetsontwerpen op te 
stellen.  

Vijftig jaar zijn verstreken. En het is dringend noodzakelijk dat de macht wordt 
teruggegeven aan de burgers van Europa, want hun stem moet een wetgevende 
waarde hebben. Ze hebben gelijk dat ze niet gaan stemmen bij de Europese 
verkiezingen, omdat ze vinden dat het niet veel zin heeft, of in ieder geval niet genoeg. 
Het is waar dat het Parlement veel morele macht en prestige heeft verworven door 
de moedige standpunten die het enkele jaren geleden heeft ingenomen, bijvoorbeeld 
tegen GGO's, enzovoorts. Maar het is tijd dat het een wetgevende macht wordt, zoals 
alle parlementen in de wereld. 

Mijn droom is dat het Europees Parlement dichter bij de Europese burgers kan 
staan en hun kan uitleggen dat de Unie een zeer interessant nieuw politiek paradigma 
is voor de 21e eeuw. 

Maar deze ingrijpende hervorming impliceert natuurlijk een volledige herziening 
van het machtsevenwicht tussen de Commissie, het Parlement en de Raad, die ook 
een enorme wetgevende en uitvoerende macht heeft. De Commissie zou veel macht 
verliezen en waarschijnlijk alleen de uitvoerende macht van de Unie worden. En 
niemand houdt ervan om macht te verliezen, zeker niet een instelling als de 
Commissie. En als het Parlement de wetgevende macht van de Europese Unie zou 
worden, hoe zou dan de macht van de Raad van Ministers van de Europese Unie 
worden gedefinieerd? Alles zou moeten worden heroverwogen. 

Misschien zal dit het onderwerp zijn van het volgende "Ankara-verdrag" in 202049? 
 
 

CONCLUSIE: 
 

                                                 
48 Laten we niet vergeten dat Brussel is gekozen omdat het een stad nodig had die noch Duits noch 

Frans was. 
49Onze hypothese is dat Turkije in januari 2027 tot de Unie zou toetreden. Zie de Proloog.  
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Zoals we in dit boek al hebben gezien, hebben we nieuwe politieke en economische 
instrumenten in handen om de 21e eeuw het hoofd te bieden en veel van de urgente 
problemen waarmee we te maken hebben op te lossen. 

Want als onze politieke elites zich bewust zouden zijn van de politieke 
paradigmaverschuiving die gaande is, zouden we veel sneller kunnen toewerken naar 
een cultuur van vrede. En zoals ik in het inleidende hoofdstuk heb voorgesteld, zouden 
we kunnen beginnen met het durven ontwerpen van een nieuw veiligheids- en 
defensieparadigma. De aanzienlijke bedragen die worden bespaard zouden kunnen 
worden besteed aan een nieuw soort oprechte en ethische investering (die verder 
gaat dan het huidige concept van ontwikkeling) om de rand van de wereldbevolking, 
die alles mist, uit de armoede te halen. Drinkwater en scholen zouden aan het 
overgrote deel van de wereldbevolking kunnen worden gegeven. Maar dit 
veronderstelt een nieuw niveau van politiek bewustzijn.  

De huidige crisis is een krachtige versneller van het elitebewustzijn. Er is een 
ondergrondse maar belangrijke bewustzijnsbeweging. Zoals Teilhard de Chardin zei, 
hoe meer de complexiteit op aarde zal toenemen, hoe meer de "wet van complexiteit-
bewustzijn" een stijging van het bewustzijn van de bevolking en de elite zal uitlokken. 

Is dat niet precies wat er vandaag gebeurt? 
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HOOFDSTUK 7:  
 

 DRIE GEREEDSCHAPSWISSELINGEN IN VIJFDUIZEND 
JAAR 

 
 
 

Het hoofdidee van dit hoofdstuk is dat we een zone van grote turbulentie binnengaan, 
een beetje zoals aan het begin van de Renaissance. En deze turbulentie is des te 
belangrijker omdat de verandering diepgaand is. We zitten midden in een verandering 
in de productiemiddelen die de derde is in vijfduizend jaar.  
De eerste mutatie, vijfduizend jaar geleden, in 3500 voor Christus, was de overgang 
van een samenleving van fokkerij en verzamelen, waarschijnlijk matrilineair, en zonder 
privé-eigendom, naar de agrarische samenleving, die het concept van eigendom, maar 
ook van het patriarchaat introduceerde.  
De tweede was de overgang, rond 1500 na Christus, van de agrarische samenleving 
naar de moderne industriële en kapitalistische samenleving, aan het einde van de 
Middeleeuwen. 
 En we zitten in 2010 midden in de derde overgang van de moderne industriële en 
kapitalistische maatschappij naar de postindustriële postkapitalistische 
kennismaatschappij, die ook post-patriarchaal is. Het gereedschap is nu de menselijke 
persoon en de productie is gedematerialiseerd: kennis. 
We gaan hier niet alle klassieke historische categorieën behandelen, maar richten ons 
alleen op de geschiedenis van de veranderingen in gereedschappen, en dus in het 
wereldbeeld of paradigma. 
Inderdaad, sociologen leren ons dat veranderingen in het wereldbeeld vaak gekoppeld 
zijn aan veranderingen in het productieapparaat. De visie van de boer in het agrarische 
tijdperk is heel anders dan die van de arbeider die in een fabriek werkt, met elektrisch 
licht, en die van de arbeider bij "Google" is niet langer agrarisch of industrieel. 
 
 
-3500 voor Christus: 1e overgang van herders naar boeren en het begin van het 
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patriarchaat. 
 
Laten we eerst teruggaan naar 3500 voor Christus. We zijn aan het einde van de 
matrilineaire periode, en van de reeds genoemde maatschappij van de fokkerij. 
Volgens Riane Eisler kwamen de hordes uit het noorden met een heel andere 
mentaliteit, waarschijnlijk agrarischer, gewelddadiger en verovering, dichter bij de 
patriarchale waarden. En ze veroverden gemakkelijk de volkeren van Zuid-Europa die 
in matrilineaire waarden waren en geen enkel leger hadden. Als gevolg van deze 
gewelddadige verovering is de visie op de wereld in heel Europa, maar tegelijkertijd 
ook in China, India en elders, ingrijpend veranderd. 
Het is inderdaad verrassend dat zich ongeveer op hetzelfde moment een identiek 
fenomeen heeft voorgedaan in China50 en India. Was het de plotselinge verschuiving 
van vee naar landbouw wereldwijd? Over deze veroveringen is weinig bekend, omdat 
het schrijven in die tijd nog niet was uitgevonden.  
Aan de andere kant is de studie van de matrilineaire mythes en de overgang naar de 
patriarchale mythes mogelijk, en dit is meesterlijk gedaan door Françoise Gange, die 
op bewonderenswaardige wijze de geleidelijke transformatie van de stichtingsmythes 
van de beschavingen beschrijft. Haar boek La guerre des dieux contre la mère 
universelle51  legt deze overgang in detail uit, binnen alle culturen van de wereld, 
tegelijkertijd.  
Maar het einde van het matrilineaire tijdperk is ook het begin van het agrarische 
tijdperk. Dit wordt gekenmerkt door het feit dat de landbouw de dominante activiteit 
wordt, terwijl in de voorgaande periode de hoofdactiviteit bestond uit het verzamelen 
en fokken van vee. Het is duidelijk dat de overgang naar de landbouw een massale 
sedentarisatie van de bevolking betekent. Sommige waarnemers wijzen er ook op dat 
de boer die plant, verplicht is de grond af te bakenen waar hij heeft geplant. Hij plaatst 
palen, stiften, zodat hij een paar maanden later kan oogsten wat hij heeft gezaaid, 
zonder enige twijfel. Zo ontstaat de behoefte aan eigendomsrechten. Terwijl men in 
het vorige tijdperk juist de kuddes volgde door de grote ruimten die aan iedereen 
toebehoorden. Er was dus geen sprake van eigendom van het land. 
Men kan zich ook afvragen of dit eigendomsinstinct van de "zaaier" naar analogie niet 
symbolisch is doorgetrokken naar de man die zijn partner zaait en zich zo plotseling 
als eigenaar vestigt, belegd met goddelijk recht... Zou dit een van de oorzaken van het 
patriarchaat kunnen zijn? Niemand weet het.  
Maar ik ben persoonlijk steeds meer geneigd de hypothese te onderschrijven dat 
mannen uit de agrarische periode een nieuwe en andere (patriarchale) heiligheid 
hebben uitgevonden, uit het niets geschapen, waarvan de vrouwen per definitie 

                                                 
50 Peking Academie van Sociale Wetenschappen . "De kelk en het blad in de Chinese cultuur. 

Genderverhoudingen en sociale modellen. Hoofdredacteur: MIN Jiayin. Beijing 1995. 
51 Françoise GANGE: La guerre des dieux contre la mère universelle, Editions Alphée, Monaco, 

2006. 
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moesten worden uitgesloten. Want in de matrilineaire samenleving hadden ze echt te 
veel macht, of liever gezegd, mannen zagen hun plaats niet zo goed in.  
De bloei van deze agrarische periode was lang. De agrarische periode, thuis in Europa, 
eindigt aan het einde van de Middeleeuwen. Aan het einde van deze lange agrarische 
periode was de christelijke kerk de macht in Europa. Het beheerst en beheert de 
landbouwtechnologie via de abdijen die deze doorgeven aan de boeren. Zij 
controleerde dus ook de belangrijkste geldstromen en domineerde of probeerde het 
politieke en zelfs militaire spel in Europa te domineren. Het legde zichzelf op aan de 
keizers en koningen waarmee het permanente conflicten had. 
 
 
1500: de tweede overgang: van het agrarische paradigma naar het moderne 
industriële paradigma. 
 
Laten we op tijd vooruitgaan en verder gaan naar het einde van dit agrarische tijdperk. 
De overgang naar het moderne en industriële tijdperk verloopt geleidelijk en 
langzaam. Het wordt gesymboliseerd in de architectuur van de meeste Europese 
steden. Naast de kathedraal en het kathedraalplein zien we het "marktplein" 
verschijnen, vaak daaronder, dat vaak het "grote plein" of het hoofdplein wordt. Dit 
plein lijkt op het plein van de kathedraal. Het stadhuis heeft vaak de vorm van een 
kathedraal. Brussel is een uitstekend voorbeeld: het stadhuis onder de kathedraal 
heeft veel weg van een kerk. Het is omgeven door de huizen van de Grote Markt, waar 
de gilden van de beroemdste ambachten gevestigd zijn, die symbool staan voor de 
opkomende ambachtelijke en pre-industriële krachten. Deze krachten van de 
ontluikende industriële samenleving zouden uiteindelijk het Europese economische 
en politieke toneel domineren. Maar ondertussen maken ze zich in stilte zichtbaar in 
de architectuur van de steden. 
Het oude landbouwwerktuig was, laten we niet vergeten, het bezit van land, zaden en 
landbouwtechnologie, plus goddelijke bescherming - en dus gebeden - om de oogst te 
laten groeien.  
Het nieuwe industriële gereedschap bestaat uit één machine, of een serie machines 
in een fabriek. De visie op het leven is heel anders. Er hoeft niet meer gebeden te 
worden omdat de grondstof de fabriek binnenkomt en door de machine wordt 
omgevormd tot een object (auto) dat een "toegevoegde waarde" heeft. Het 
productiegereedschap is de machine, en het kapitaal om het te kopen en de 
werknemers te betalen, plus de meest geavanceerde technologie (kennis) mogelijk. 
En zonder kapitaal is er geen manier om te beginnen. Hier is de mens ondergeschikt 
aan de machine. Vandaar het grote belang dat het bezit van kapitaal zal hebben. 
Daarom gaan we het hebben over de kapitalistische en industriële periode. 
Deze overgang, traag als het was, was zeer gewelddadig. Want nooit in de 
geschiedenis van de mensheid is het gebeurd dat machtselites zich vrijwillig en zonder 
geweld overgaven aan de macht. Integendeel, de elites doen meestal alles wat in hun 
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macht ligt om hun positie te consolideren, zelfs en vooral als de situatie van 
achteruitgang duidelijk is. Dit is waarschijnlijk de reden waarom de late Middeleeuwen 
zo gewelddadig waren met zijn processie van religieuze oorlogen, inquisities, 
kruistochten en oorlogen van allerlei aard.  
De overgang van de agrarische naar de industriële periode was dan ook een zeer 
gewelddadige overgang.  
 
 
Vandaag de dag: overgang van het industriële en moderne instrument naar het 
immateriële instrument dat het menselijk brein is dat kennis produceert. 
 
Laten we verder gaan met onze reis terug in de tijd naar vandaag.  
Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Onze hypothese - en die van vele 
waarnemers over de hele wereld - is dat we ons precies op de volgende overgang 
bevinden: de overgang van het industriële gereedschap (de machine + het kapitaal + 
de technologie) naar het immateriële gereedschap dat het menselijk brein is in 
netwerken van delen die alleen in staat zijn om kennis te produceren. Deze verandering 
van productiemiddel leidt ons naar de kennismaatschappij en ook naar een nieuwe 
levensvisie die we transmodern noemen.  
We begrijpen het hier ook, maar we komen er nog op terug, financieel kapitaal zal 
minder belangrijk worden dan menselijk kapitaal in een bedrijf als "Google" of IBM, 
bijvoorbeeld, omdat het de mens is die kennis creëert in een netwerk, waarbij kennis 
wordt toegepast op kennis om nieuwe kennis te creëren. Daarom spreken meesters 
in de managementkunst zoals Peter Drucker van een postkapitalistische samenleving.  
Als we het hebben over het einde van het industriële tijdperk, zeggen we niet dat er 
geen industrie meer zal zijn, geen productie van industriële goederen, maar we zeggen 
wel dat het merendeel van de nieuwe banen niet industrieel zal zijn, maar 
postindustrieel. Net als aan het eind van het landbouwtijdperk is de landbouw 
behouden gebleven, maar het aantal banen is met meer dan 1.000% gedaald, waarbij 
het aantal banen in de landbouw in Europa in een eeuw van 80% naar 4% is gedaald.  
We moeten er ook rekening mee houden dat de machthebbers tijdens de transities 
niet graag aan macht inboeten. En ze klampen zich meestal vast aan de macht door 
oorlogen te beginnen. Dit is wat de katholieke kerk deed in de late middeleeuwen, 
zoals we hebben gezien.  
De elites die vandaag de dag aan de macht zijn, zijn onze elites: de Verenigde Staten 
en Europa. Zij zijn de dominante krachten op dit moment, maar voor hoe lang? De 
incidenten van 11 september 2001 in New York kunnen dus worden geïnterpreteerd 
als de aanleiding, het teken en het symptoom dat we precies een periode van oorlog 
en turbulentie ingaan die verband houdt met de verandering van het tijdperk. Helaas 
zal deze onrust waarschijnlijk direct of indirect worden veroorzaakt door de 
dominante machten, dat wil zeggen de westerse machten. 
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Maar hier wordt het ingewikkeld omdat we niet alleen uit de moderne industriële 
periode komen, maar ook uit het patriarchale tijdperk. Het gewicht van de 
verandering is dus veel groter, dieper en nog meer ondergronds en moeilijker vast te 
pinnen. 
Wie van krommen en grafieken houdt, kan gaan kijken in bijlage 1, figuur 3. dat is heel 
verhelderend.  
Want naast de westerse staten zijn de machthebbers in principe ook iedere man op 
aarde, maar ook de meeste instellingen, die bijna allemaal patriarchaal zijn, zoals 
religies, vakbonden, politieke partijen, bedrijven en andere instellingen, die allemaal, 
zonder het te weten, de zogenaamde inferioriteit van de vrouw hebben 
geïnstitutionaliseerd. 
De huidige transformatie is daarom moeilijker en dieper dan de vorige overgang, waar 
de fundamentele patriarchale waarden gelijk waren gebleven. Terwijl de verandering 
vandaag de dag als een meerlaagse is, wat het moeilijker maakt om waar te nemen en 
... te ervaren.  
Omdat er duidelijk een derde verdieping is, het gevaar van massale zelfmoord. We 
hebben het gezien. 
 
 
Dit is geen "verandering van dominant imperium", maar een diepere crisis. 
 
Ja, het diepste niveau van verandering - zoals we in het eerste deel hebben gezien - is 
dat onze betekenishorizon volledig is veranderd sinds we geconfronteerd worden met 
het dodelijke gevaar van collectieve zelfmoord voor de hele Mensheid.  
In deze mutatie geloof ik - en het is een stelling van dit boek - dat we hier niet te maken 
hebben met de "neergang van het Westen", zoals veel auteurs verkondigen, juist 
vanwege het ongekende feit dat de hele mensheid geconfronteerd wordt met dit 
gevaar voor de dood. Het wereldgesprek is dus volledig aan het veranderen. Op dit 
niveau van diepgang wordt elke burger geconfronteerd met een verandering in zijn of 
haar manier van kijken. 
Op politiek niveau staan we voor een diepere verandering waarbij alle politieke 
machten zich op het schaakbord zullen begeven en waarbij de positie van het Westen 
hoogstwaarschijnlijk ook zal veranderen, maar altijd tegen de achtergrond van de - 
nieuwe - dreiging van een collectieve dood. 
Een verandering van dominant imperium zou denkbaar zijn als we binnen het 
moderne industriële paradigma blijven. We zouden dan gewoon getuige zijn van een 
spel van muzikale stoelen waarbij de personages van plaats veranderen in dezelfde 
kamer.  
Maar hier veranderen we van kamer. We gaan uit van een logica om een andere 
manier van denken over de wereld in te voeren. Dat maakt ons denken over 
verandering zo delicaat. 
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Het is alsof de geschiedenis ons allemaal "dwingt" om het niveau van het gesprek en 
de manier van denken te veranderen. 
 
 
Waar gaan we heen?  
 
Deze nieuwe transmoderne en postkapitalistische kennismaatschappij is al geboren, 
het is hier voor onze ogen. Maar we zien het niet, omdat niemand het ons vertelt, 
maar ook en vooral omdat onze bril nog te vaak modern, industrieel, kapitalistisch en 
patriarchaal is.  
Om het grafisch te zeggen, we blijven door een industriële bril kijken, zodat we niet 
eens de nieuwe maatschappij zien die voor ons ligt en waarin we ondergedompeld 
zijn. Soms ontmoeten we bedrijven of maatschappelijke groeperingen die al in deze 
nieuwe beweging zitten, maar we zien ze niet omdat we niet de juiste bril hebben. 
Onze situatie en die van veel intellectuelen vandaag de dag doet me denken aan het 
verhaal van de dronkaard die op zoek is naar zijn autosleutels. "Nou, denk je niet? 
"vraagt zijn vrouw, ongeduldig. "Nee, ik kan ze niet vinden, maar ik weet dat ze aan 
de overkant van de straat zijn." "Maar waarom kijk je dan niet aan de andere kant," 
vraagt ze. "Omdat er aan deze kant een straatlantaarn is! 
 
 
De smokkelaars leiden ons naar de maatschappij die geboren wordt. 
 
Maar er is geweldig nieuws. Onze wereldwijde samenleving heeft smokkelaars 
voortgebracht. Mensen die de verandering die zich voltrekt - gedeeltelijk of geheel - 
hebben begrepen en die de samenleving helpen de overgang zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. 
Wie zijn de smokkelaars? Ze zijn overal. In het maatschappelijk middenveld zijn het 
bepaalde informele groepen, bepaalde NGO's zitten echt in de transitie en ze zijn in 
het voordeel van de burgers. Bijvoorbeeld, netwerken voor biologische landbouw, 
netwerken van reflectie over het vraagstuk van de groei (ontgroening), netwerken van 
"democratische" scholen die proberen het onderwijs grondig te heroverwegen 52 . 
Meer in het algemeen zien we vandaag de dag dat een niet te verwaarlozen deel van 
het maatschappelijk middenveld zich ontwikkelt in de richting van de nieuwe 
samenleving. In al deze groepen zijn vrouwen in de meerderheid. 
Maar er zijn ook bedrijven die gedijen op het gebied van verwerkingsondersteuning. 
Zo heeft IBM onlangs een enorme pool van consultants opgebouwd om bedrijven te 
helpen bij de transitie (van de industriële samenleving naar de kennismaatschappij). 
Deze pool van consultants doet wat men "transitiemanagement" noemt. Er is dus een 

                                                 
52 Dit netwerk heet "EUDEC" (European Democratic Education Network, www.eudec.org). 
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grote beweging binnen het wereldwijde bedrijfsleven 53  om te evolueren naar de 
nieuwe economische en managementlogica.  
Ik werk persoonlijk met bedrijfsleiders die hebben geluisterd naar hun "Inner 
Intelligence" en zijn overgestapt op een nieuwe visie op zakendoen die echt ten 
dienste staat van de maatschappij en waarbij winst slechts een gevolg is van het 
sociale en ecologische nut van het bedrijf. Ze werden adviseurs om andere collega's 
te helpen bij het "in beweging brengen" van de nieuwe visie, en om te komen tot meer 
innerlijke samenhang54.  
En dan zijn er nog de bedrijven die zich volledig in de kennismaatschappij bevinden en 
die de verandering van visie, en van het management, hebben begrepen sinds ze 
daarin zijn geboren.  
In de politiek heb ik niet zo'n sterke beweging in de richting van verandering gezien. 
Er zijn natuurlijk hier en daar actoren of kleine groepen die proberen het beleid te 
veranderen, maar niet in dezelfde mate, zo lijkt het ons. De groene partijen in Europa 
hebben geprobeerd het beleid te veranderen. Maar zijn ze niet te veel in de moderne 
en industriële context gebleven? Kondigen ze echt de paradigmaverschuiving aan? De 
vraag is voor alle partijen hetzelfde.  
En toch, zoals we later zullen zien, laten de statistieken ons zien dat er honderden 
miljoenen burgers in de wereld zijn die een diepgaande verandering van waarden 
ondergaan. 
 

                                                 
53 Sylvain DARNIL & Mathieu LE ROUX: "80 mannen om de wereld te veranderen: Ondernemerschap 

voor de planeet.  JC Lattès, Parijs, 2005. 
54  Zie bijvoorbeeld www.cardelmanagement.com. Lees ook absoluut het prachtige boek van mijn 

vriend Gilbert DELMARMOL: Tomber plus Haut: à l'écoute de l'intelligence intérieure. Edities Alphée, 
Monaco, 2009. Zie ook de organisatie " World Business Academy " die winst bepleit als gevolg van de 
actie van het bedrijf ten gunste van het algemeen belang. 

http://www.cardelmanagement.com/
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HOOFDSTUK 8 : 
 

DE KENNISECONOMIE, 
 

EEN NIEUW ECONOMISCH PARADIGMA.  
 

HET POSITIEVE SCENARIO  
 
 
 
 
We zullen in dit hoofdstuk - met verbazing - zien dat deze kennismaatschappij een 

belangrijke bijdrage levert aan het vormgeven en vormgeven van de hedendaagse 
beschaving in een mate die de gemiddelde burger niet vermoedt. 

Karl Marx55 was de eerste socioloog die het belang van het productiemiddel voor 
een samenleving benadrukte. Wanneer dit wordt getransformeerd, zijn het alle 
productierelaties die veranderen, en dus de relaties tussen mensen, en het is 
uiteindelijk de visie, (Weltanschauung), kortom de basiswaarden en structuren van de 
samenleving die worden getransformeerd.  

Aan het einde van de Middeleeuwen en het begin van het moderne industriële 
tijdperk, toen we van het instrument van de landbouwproductie (grond en 
landbouwtechnologie) naar het instrument van de industriële productie 
(machine/fabriek, technologie en kapitaal) gingen, veranderde de hele horizon, 
inclusief de relatie met het goddelijke in tijd en ruimte. 

                                                 
55 In een beroemde brief aan Vera Zasulic in 1881 stelde Marx duidelijk dat hij geen "marxist" was en 

dat hij niet wilde beslissen over de vraag of de toekomst van Rusland niet noodzakelijkerwijs een 
revolutie inhield! Het is dus op deze socioloog Marx dat we hier vertrouwen. 
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Een nieuw productiemiddel 

 
Maar voor onze ogen is de snelle vervanging van het industriële instrument door 

een nieuw instrument: kennis die door het menselijk brein op kennis wordt toegepast 
om nieuwe kennis te creëren56. Peter Drucker legt zijn visie uit: "Kennis is de enige 
bron die vandaag de dag nog zin heeft. De traditionele "productiefactoren" - land 
(d.w.z. natuurlijke hulpbronnen), arbeid en kapitaal - zijn niet verdwenen, maar zijn 
ondergeschikt geworden. Ze kunnen gemakkelijk worden verkregen, mits er kennis is. 
En kennis in deze nieuwe zin, betekent kennis als grondstof (nut), kennis wordt een 
middel om sociale en economische resultaten te verwerven".  

Voor sommige57 Harvard-waarnemers is de Amerikaanse economie al voor meer 
dan 70% ondergedompeld in de kennismaatschappij. Met andere woorden, de 
kennismaatschappij zou steeds meer infiltreren in het hart van de traditionele 
industriële en agrarische activiteiten, omdat kennis wordt opgeslagen en beheerd 
door kleine computers waarvan de chips als het ware het werk van een mier doen 
door overal te infiltreren.  

Uit een recent verslag dat begin 2007 voor de Europese Raad van Ministers is 
opgesteld, blijkt dat meer dan 40 procent van de economie van de Europese Unie zich 
al in de immateriële, in de kennismaatschappij bevindt58. Dit is een zeer laag cijfer. 
Anderen spreken van 60 tot 70%. 

Dus hier zijn we dan. 
Laten we niet vergeten dat in de agrarische samenleving de macht gekoppeld was 

aan het grondbezit. Hij die geen land bezat was een manant59, een lijfeigene. Hij had 
niet eens een naam. De edelman was eigenaar van het land, en hij had de naam van 
het land. En zijn kracht kwam voort uit het feit dat hij het volk voedde en steunde. Hij 
moest altijd meer land bezitten om zijn macht te vestigen. Vandaar de oorlogen en 
invasies om meer land te veroveren. Er bestond niet zoiets als "economische 
wetenschap" omdat het beheer van land en rijkdom werd gedaan door de politieke 

                                                 
56 Deze definitie komt van Peter DRUCKER zelf; in "Postkapitalistische samenleving" op pagina 42. 
57 Thomas A. STEWART ex-directeur de la "Harvard Business Review". Voir son livre "The wealth of 

Knowledge": Intellectueel kapitaal en de organisatie van de eenentwintigste eeuw" Nicholas Bradley, 
2002. 
58  "DE WERKFOUNDATIE": De kenniseconomie in Europa: een verslag dat is opgesteld voor de 

voorjaarsbijeenkomst van de Raad van de EU in 2007 " Voir 
http://www.theworkfoundation.com/Assets/PDFs/KE_Europe.pdf Londres, 2006. 
59  De term "manant" in het Latijn betekent "degene die overblijft", omdat hij het zich niet kan 

veroorloven om te vertrekken omdat hij het eigendom is van de Heer van de aarde. De "horige" in het 
Latijn betekent de "dienaar", degene die volledig en onvoorwaardelijk in dienst van zijn Heer staat. Het 
was slavernij zonder de naam. De Kerk heeft veel gedaan door het opleggen van het doopsel en het 
opleggen van een "christelijke naam" die verschilt van de naam van de lijfeigene. Het was een 
gigantische operatie van vermenselijking en respect voor mensen en hun elementaire rechten die lijkt 
op de matrix van het begrip mensenrechten vandaag de dag. 

http://www.theworkfoundation.com/Assets/PDFs/KE_Europe.pdf
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autoriteiten of door de religieuze autoriteiten, toen zij de macht hadden. Valuta en 
handel waren ook heel anders. 

Met de opkomst van de industriële samenleving is de macht geleidelijk verschoven 
naar degenen die genoeg kapitaal konden verzamelen om machines en innovatieve 
technologie te kopen. Om grote hoeveelheden kapitaal op te bouwen, werden de 
banken steeds belangrijker. De beroepsbevolking, dat wil zeggen de voormalige 
boeren, werd geacht zich min of meer hard aan te passen aan de logica van de 
industriële machine: de fabriek. Degenen die deze machtswisseling niet begrepen, zijn 
misschien in hun weelderige middeleeuwse kastelen gebleven, maar ze werden steeds 
meer gemarginaliseerd door de industriële logica. 

Vandaag vindt een soortgelijke verschuiving plaats. Hoewel industriële en 
landbouwmachines nog meer en goedkoper blijven produceren, zal dit waarschijnlijk 
geen arbeid meer opleveren. Integendeel, het zal het aantal banen juist verminderen. 
Rond de eeuwwisseling was 80% van de beroepsbevolking in Europa werkzaam in de 
landbouw. Vandaag de dag is het nauwelijks 4%, terwijl de landbouwproductie zich in 
kwantitatief opzicht heeft vermenigvuldigd. Een soortgelijke ontwikkeling kan worden 
verwacht voor industriële banen. Ze zullen krimpen als een pijnlijke duim, omdat 
arbeiders worden vervangen door robots, zelfs in China.  

Want het is waarschijnlijk niet juist om Azië de schuld te geven, als we weten dat 
China in 2008 zijn personeelsbestand met 15 procent heeft teruggebracht door het te 
vervangen door machines. Dit betekent dat tientallen miljoenen Chinese banen 
verloren zijn gegaan. De trend is overal hetzelfde, zoals Jeremy Rifkin heel goed heeft 
laten zien60.  

Landbouwwerktuigen en industriële werktuigen zullen in onze landen voor 
maximaal 20% van de banen zorgen, en voor maximaal 30% van de diensten. Het grote 
politieke probleem is wat we gaan doen met de rest van de bevolking, vooral met de 
minst gekwalificeerde? Dit is de zeer moeilijke kwestie waar politici in de Europese 
Unie en in de hele wereld mee te maken hebben.  

Daarom dringen de staatshoofden van de Europese Unie zo aan op de strategie van 
Lissabon en de intrede in de kennismaatschappij. Dat is de enige hoop. Maar dit 
veronderstelt een vrij radicale herdefiniëring van onze samenlevingen. En daar ligt het 
probleem. 

Deze verschuiving in het productieapparaat naar de kennismaatschappij brengt 
fundamentele veranderingen teweeg in de aard van de macht, de handel, de 
economie, het geld, de beurswaardemetingen, het management en in de hoeksteen 
van de groei en de vooruitgang. Ze worden opeens kwalitatief. Maar door de 
verandering van productiemiddelen zijn het ook de concepten van octrooien, werk, 
rechtvaardigheid, duurzaamheid of ecologische duurzaamheid, onderwijs en cultuur 
die veranderen. Kortom, we veranderen de samenleving! De doelen van de 
maatschappij zijn aan het veranderen en evolueren naar iets anders. Een belangrijke 

                                                 
60 Alain CAILLE, Jeremy RIFKIN en Michel ROCARD: La fin du travail Paris Livre de Poche: 12 januari 2006. 
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trend in de richting van mensgerichtheid ontwikkelt zich voor onze ogen, op alle 
niveaus. Een heroriëntatie die echter ook kan worden omgevormd tot een vreselijk 
gesofisticeerde manipulatie. We zullen dit zien in hoofdstuk 9 over het negatieve 
scenario. 

 
 

Definities 
 
Hij geeft ons hier enkele definities om ons punt te verduidelijken. 
 

  Gegevens zijn ruwe informatie als ze 's morgens in onze mailbox aankomen, 
of op het web. Er is te veel van. Het is ongesorteerd. 

 de informatie is het resultaat van het sorteren, wat bijvoorbeeld mechanisch 
kan gebeuren door "Google", of het sorteren per post. En als je nog steeds een 
secretaresse hebt die je post sorteert, geeft ze je informatie. 

 Kennis is het resultaat van een creatieve sortering en beoordeling door een 
menselijk brein volgens een bepaalde set van waarden. Er is dus een menselijk 
oordeel. Er is geen enkele manier waarop je een machine kunt krijgen om het 
te doen. Kennis is ook kennis die leidt tot actie. 

 De wijsheid zal bestaan uit het nemen van beslissingen en het ondernemen 
van acties die zoveel mogelijk rekening houden met de kennis van het 
algemeen belang, met inbegrip van die van de toekomstige generaties en de 
sociale samenhang. 

 
 
De kennismaatschappij: een nieuwe postkapitalistische logica. 

 
Onze economie is nogal radicaal aan het veranderen. Peter Drucker heeft gelijk, we 

zitten niet meer in de kapitalistische en industriële logica. De mens, die in nieuwe 
managementcirkels "menselijk kapitaal" wordt genoemd, staat weer centraal, althans 
in het positieve scenario. En tegelijkertijd wordt de machine die centraal stond, 
ondergeschikt gemaakt en ten dienste gesteld van de mens. We zijn getuige van de 
mogelijkheid van een heropleving van het humanisme in het hart van het bedrijf. 
Ongelooflijk voor "industriële" oren. 

En de strategische aanpak van sommige bedrijven keert de oorlogszuchtige 
strategieën de rug toe en gaat in de richting van gloednieuwe "win-win" strategieën, 
waarbij de concurrenten van gisteren kennis gaan delen in netwerken, en in 
"communities of practice"61. We stappen af van het systeem van oorlogszuchtige en 

                                                 
61 Een hooggeplaatste Europese IBM-ambtenaar bevestigde mij onlangs dat IBM ervoor had gekozen 

om samen te werken met zijn directe concurrenten, zoals SAP en SUN Microsystems, voor 
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patriarchale waarden. Kortom, de hele relatie tot (patriarchaal) geweld en uitsluiting 
wordt 180 graden getransformeerd in de kern van de nieuwe managementpraktijken. 

We gaan een andere wereld binnen.  
Maar voordat we ingaan op de gedetailleerde analyse van deze nieuwe visie op de 

economie, is hier een concreet voorbeeld van een bedrijf dat binnen deze nieuwe visie 
op de kennismaatschappij opereert. 

 
 

Concreet voorbeeld ASKO: Beheer van de website van de Europese Commissie; 
 
Dit bedrijf dat we ASKO zullen noemen, is recentelijk opgericht met weinig initiële 

financiering. Het is zeer succesvol geweest in de bouw en het beheer van websites 
voor grote bedrijven en instellingen. Enkele jaren geleden kreeg het een contract voor 
het beheer van de website van de Europese Commissie. Als gevolg van dit contract is 
de koers van het aandeel op de beurs met 100% gestegen. 

Het contract bepaalt dat alle vertalingen in alle officiële talen van de Unie van alle 
teksten die dagelijks door de Commissie worden geproduceerd, binnen 48 uur en in 
een onberispelijke presentatie op de website van de Commissie moeten worden 
geplaatst. 

De "fabriek" is een plateau met computers, zonen en intellectuelen die één of twee 
universitaire diploma's hebben en vloeiend drie of vier talen spreken en Europese 
onderwerpen kennen. De materiële investering is minimaal. De rol van financieel 
kapitaal en technologie is maximaal 20%. De rest is menselijk en intellectueel kapitaal 
dat kennis voortbrengt uit kennis. Deze vertalers creëren nieuwe kennis door hun 
talenkennis toe te passen op kennis: de officiële tekst van de Commissie in het Engels 
meestal.  

De directeur is zich ervan bewust dat zijn functie helemaal niet meer "verovering, 
bevel en controle" is. Het is niet langer mogelijk om Griekse of Finse, Sloveense, 
Hongaarse, enz. vertalers te controleren. Zijn functie is om: 

1. Zorg voor het productiemiddel: de intellectuelen die het werk doen en die 
competenter zijn dan hij in hun vakgebied, met name de talen. Ze moeten hun 
werkomgeving leuk vinden en ermee instemmen om in het bedrijf te blijven 
werken. Kortom, hij moet hen motiveren om de volgende ochtend terug te 
komen met hun "productiemiddel", hun intelligentie. 

2. Controleer de kwaliteit van het werk. Maar hoe controleer je de kwaliteit van 
het werk? Hij is niet in staat om alle talen te kennen. Dus kwam hij met een 
briljant idee: cocktails maken om zijn teamleden in contact te brengen en 
vervolgens netwerken met de externe mensen die de toespraken hebben 

                                                 
netwerkonderzoek, en toen gingen ze uit elkaar. Over communities of practice, zie Verna ALLEE: The 
future of knowledge: Increasing prosperity through Value Networks. Butterworth Heinemann, Elsevier 
2003. pagina 121-123. 
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geschreven, met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de officiële 
vertaalsystemen, maar ook met ambassadeurs, politieke partijen, vakbonden, 
de media, consumenten, enz. En hij bood een fles champagne aan de eerste 
persoon die de geringste vertaalfout ontdekte. En dit voor elke taal. Op deze 
manier creëerde hij een nieuw kwaliteitscontrolesysteem, dat hij zelf 
beheerde door de linguïstische netwerken van consumenten die hij in het 
leven riep. Want alle Grieken in het Griekse netwerk hebben er bijvoorbeeld 
belang bij dat de tekst perfect is, want het gaat er niet om het politieke debat 
op een onnauwkeurige basis op gang te brengen. Hij heeft daarom een nieuw 
systeem van controle door het netwerk zelf van gebruikers uitgevonden. 
Geweldig. Het is een beetje zoals Wikipedia, maar dan toegepast op het 
bedrijfsleven. 

3. Zorg ervoor dat de communicatie binnen het bedrijf en met de buitenwereld 
goed verloopt: met andere vertalers van andere talen. Als je een probleem 
hebt met één taal, is het heel goed mogelijk dat sommige of alle andere talen 
dat ook hebben. Het is absoluut noodzakelijk dat het vertaalbeleid harmonieus 
is. Maar het is ook van cruciaal belang dat elke vertaler een uitstekende relatie 
heeft met de kabinetten van de Commissie en met al degenen die documenten 
produceren. Het is in wezen een kwestie van netwerken.  

4. Zorgen voor menselijk kapitaal: mogelijkheden bieden voor omscholing en 
bijscholing: conferenties, contactreizen, enz. Om te behouden en te 
motiveren, maar ook om medewerkers op de hoogte te houden van de laatste 
ontwikkelingen in hun vakgebied.  

5. De zorg voor de immateriële waarde van het bedrijf: de kwaliteit van de sfeer, 
van de relaties met het personeel. De sociale betrokkenheid van het bedrijf in 
de buurt... maar ook ten gunste van het milieu. De betrekkingen met de 
Europese instellingen, de reputatie van de ernst van de zaak, enz. 

6. Zorg ook voor ieders carrièreplan. Zodat zijn of haar werk binnen het bedrijf 
deel uitmaakt van een persoonlijk carrièreplan...binnen het bedrijf zelf...en 
niet elders! 

Hoe dan ook, we zijn in een andere wereld... 
 
Maar het verhaal is nog niet voorbij... 
De directeur van ASKO kreeg miljoenen euro's aangeboden om zijn bedrijf uit te 

kopen. En hij accepteerde. De volgende dag kwam de nieuwe (buitenlandse) manager 
aan en begon met het geven van willekeurige opdrachten aan iedereen. Deze nieuwe 
manager opereerde volgens het klassieke industriële managementmodel van 
"command and control". Twee dagen later nam een deel van het personeel ontslag en 
vertrok ... met hun productie-apparatuur! Het menselijk kapitaal ging geleidelijk aan 
weg en het bedrijf was aan het wegkwijnen. En een week later schortte de Europese 
Commissie het contract met ASKO op. De beurs was in vrije val...! 
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Wat kan ik doen? De nieuwe directeur realiseerde zich, een beetje laat, dat hij de 
verkeerde managementstijl had. Hij heeft de voormalige directeur opnieuw 
aangenomen, die bereid was om terug te komen, maar onder nogal zware 
omstandigheden. Hij belde iedereen en ze kwamen allemaal terug, omdat ze zijn 
humanistisch management en netwerken vertrouwden. Het contract met de 
Commissie is opnieuw in werking gesteld. De actie ging weer omhoog. 

Dit is een uitstekend voorbeeld van nieuw management in de kenniseconomie en 
een demonstratie van wat niet meer moet worden gedaan, anders gaat er veel geld 
verloren. Het is niet, zoals we kunnen zien, een kwestie van verkeerde management- 
en bestuurslogica. Men kan geen "industriële" bedrijfsleider zijn in een kennisbedrijf. 
Het kan duur zijn, erg duur.  

 
Maar laten we de verandering in meer detail analyseren. 
 
 

1.. De kracht 
 
We zijn getuige van een geleidelijke maar fundamentele machtsverschuiving. Het 

is niet gemakkelijk om ons hiervan bewust te worden, want we zijn er altijd van 
overtuigd geweest dat macht in het bezit is van kapitaal en technologie. Vandaag de 
dag is dit "bewijs" echter aan het wankelen. Meer en meer, in ieder geval in 
innovatieve en groeiende industrieën, wordt de menselijke creativiteit in netwerken 
de sleutel. Waarom zouden we anders over "menselijk kapitaal" gaan praten, waarbij 
we ook erkennen dat de menselijke persoon - die ten onrechte als "kapitaal" wordt 
belast - niet op dezelfde manier kan worden beheerd als het financiële kapitaal? In de 
kennismaatschappij is het immers de uitdaging om nieuwe kennis te produceren door 
op intelligente en creatieve wijze gegevens en informatie te communiceren en te 
filteren om kennis te produceren. Dit proces kan zeker gefaciliteerd worden door 
computers, maar de bijdrage van de mens staat centraal en is onmisbaar. Net zoals de 
mens in de industriële samenleving vervangen zou kunnen worden door de machine, 
wordt hij weer eens absoluut onmisbaar. Deze transformatie is zo snel en 
fundamenteel dat we het moeilijk kunnen waarnemen. 

Tenzij we koud nadenken over het gebruik van nieuwe technologieën om het 
menselijk brein te domesticeren en te manipuleren, te beginnen met de zwaksten en 
meest behoeftigen. Dit is het tweede mogelijke scenario, dat we in hoofdstuk 9 
uitvoerig zullen bespreken. 

 
 

2. Van piramides tot netwerken 
 
Onze structuren zijn bijna allemaal piramidevormig, zonder dat we het merken. We 

besteden er zelfs geen aandacht meer aan, zozeer zelfs dat het normaal is. We zitten 
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al zo vele duizenden jaren in patriarchale structuren dat we ze niet eens meer voelen. 
Maar we merken het als het gaat om het creëren van een nieuwe organisatie. Daar 
meten we hoeveel we nog "natuurlijke" neigingen hebben naar de piramide. Wij 
mannen tenminste, in onze grote meerderheid.  

Ineens, binnen enkele jaren, begonnen piramidestructuren ineens een probleem te 
worden. Zowel in het bedrijfsleven als in de politiek, in internationale organisaties, in 
godsdiensten, vakbonden, NGO's, niet-gouvernementele organisaties, enz. zijn ze een 
probleem geworden. 

De kenniseconomie kan niet functioneren als een piramide, alleen maar omdat 
deze structuur de circulatie van informatie en kennis niet bevordert. Het veronderstelt 
platte, genetwerkte structuren waar de informatie in alle richtingen kan stromen. Dit 
komt omdat het nieuwe mechanisme van waardeproductie dit vereist. Om nieuwe 
kennis te produceren zijn creatieve mensen nodig, en om creatief te kunnen blijven, 
moeten ze in een netwerk met elkaar omgaan, zodat kennis kan worden uitgewisseld 
en interacties van alle kanten en in alle richtingen kunnen komen. Alleen door 
menselijke interactie gaat kennis vooruit en ontwikkelt zich. Er is geen andere manier. 
We staan aan de basis van het nieuwe mechanisme van waardecreatie. Kennis is als 
menselijke liefde. Hoe meer we het delen, hoe meer we ontvangen. 

De enige bedrijven die echt succesvol zijn, en die de financiële schokken van de 
afgelopen jaren (dotcom-crash in Californië) hebben doorstaan, zijn de bedrijven die 
van piramides naar netwerken zijn gegaan en hun visie 180° hebben veranderd. We 
zullen dit later zien. Hier raken we aan de verandering in de samenleving. We verlaten 
de piramidesamenleving... op volle snelheid maar in stilte. 

  
 

3.. De rol van de leider, zakelijk leider. 
 
In de industriële samenleving was de ondernemer degene die nieuwe markten 

veroverde, de baas was en de controle had. Hij was de onbetwiste top van de 
piramide.  

En dan verschijnt er ineens een nieuw type ondernemer, zoals in het ASKO-
voorbeeld. Deze nieuwe ondernemer bewaakt jaloers zijn nieuwe "productiemiddel": 
de mens. 

Het management verandert dus 180 graden van richting. Alles is gebaseerd op de 
menselijke persoon, op de menselijke geest, die als enige in staat is om kennis toe te 
passen op kennis om zo nieuwe kennis te creëren. De bedrijfsleider is dus verplicht om 
zijn rol volledig opnieuw uit te vinden. En om degene te worden die ervoor zorgt dat 
zijn personeel - zijn nieuwe productieapparaat - de volgende dag weer aan het werk 
gaat en niet met al zijn impliciete en expliciete kennis naar de concurrent gaat. 

De ondernemer is ook degene die de creativiteit van zijn personeel moet vergroten 
door hen te introduceren in "competentienetwerken" en "communities of practice" 
waar kennis wordt uitgewisseld om nieuwe kennis te creëren. Het is dus degene die 
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het delen van kennis in netwerken bevordert. En het kan ook netwerken bevorderen 
om de kwaliteit van de productie van zijn personeel zelf in de hand te houden. In het 
ASKO-voorbeeld hierboven, het hoofd van een vertaalbedrijf dat "alle betrokken 
gebruikers in de lus zet" door een netwerk rond zijn personeel te creëren. 

Zoals u ziet, is het niet meer dezelfde functie. Deze nieuwe functie is zeker niet 
makkelijker, maar het is minder gewelddadig, minder patriarchaal. Er is nog steeds 
concurrentie, maar het veronderstelt ook samenwerking in netwerken. Sommige 
auteurs spreken van "samenwerking". We zitten niet meer in dezelfde wereld.  

De aanpak is ook steeds minder "materialistisch". Zozeer zelfs dat er associaties 
ontstaan zoals Spirit in Business of Business spirit. Er is nu zelfs een 62online Business 
Spirit Journal.  

En zoals de industriële ondernemer vaak werd beschreven als een krijger, 
verandert het landschap tegenwoordig heel snel en is de nieuwe ondernemer niet 
alleen degene die de creativiteit in netwerken bevordert, maar ook degene die een 
goede geest in zijn bedrijf inboezemt. En sommigen beginnen de rol van deze nieuwe 
ondernemer te zien als een missie, als een verantwoordelijkheid tegenover de 
mensheid. Dit is wat zich voordoet als een trend - zij het een minderheids- in 
respectabele organisaties van bedrijfsleiders zoals de World Business Academy, die 
van mening is dat winst slechts het gevolg is van de manier waarop het bedrijf zijn 
verantwoordelijkheid ten opzichte van het algemeen welzijn van de mensheid 
uitoefent63. 

 
 

4.. Voorbeeld: De Cotrugli Business School in Zagreb: een succes. 
 
De World Business Academy heeft geholpen bij het opzetten van de Cotrugli 

Business School in Zagreb, Kroatië, waarvan ik van 2004 tot 2008 decaan was. Het is 
een nieuw soort bedrijfsschool die probeert in te spelen op de veranderende rol van 
de ondernemer. Concreet bieden wij onze uitvoerende MBA-studenten een 
"tweebenige aanpak". Het eerste deel bestaat uit "klassieke" of industrieel-
kapitalistische vakken zoals boekhouding, bedrijfsplanning, organisatie en industrieel 
management die deze studenten, die soms nog de communistische periode hebben 
meegemaakt, voorbereiden op de kennismaking met de industriële economie waarin 
ze zijn ondergedompeld.  

Maar in een tweede fase bieden we hen het "tweede been" aan dat hen 
voorbereidt op deze nieuwe vorm van management in de kennismaatschappij. Het 
gaat hier om het perfectioneren van de menselijke kwaliteiten, de innerlijke 
afstemming, de kunst van het creëren van een goede geest in het bedrijf om de creatie 

                                                 
62  U kunt al deze organisaties gemakkelijk vinden op Google.com    
63  Zie hun website: http://www.worldbusiness.org/wharman.cfm . En de prachtige tekst van 

Willis Harman, mede-oprichter.  

http://www.worldbusiness.org/wharman.cfm
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van nieuwe kennis in netwerken aan te moedigen, en het immateriële vermogen van 
het bedrijf te vergroten, enz. En de bedrijfsschool laat hen ook zien dat het steeds 
minder mogelijk zal zijn om zich geen zorgen te maken over het milieu en de sociale 
inclusie (MVO: Maatschappelijk verantwoord ondernemen), omdat er steeds meer 
rekening wordt gehouden met de immateriële waarden van bedrijven.  

Het succes van onze Business School is reëel. Waarschijnlijk omdat we 
tegemoetkomen aan een latente behoefte van bedrijven, maar ook aan een 
verwachting van de jonge generatie64. 

 
 

5.. Het einde van de geheimhouding... en patenten! 
 
Het huidige concurrentiesysteem is gebaseerd op bedrijfsgeheimen. Als iemand 

een technologie heeft die de concurrent niet kent, wint hij marktaandeel. Op dezelfde 
manier, in een oorlog, als een van de vijanden een voor de tegenstander onbekend 
wapen heeft (geweer, buskruit, atoombom, etc.), zal hij winnen en er zelfs in slagen 
om de aarde te domineren. Is dit niet een van de sleutels tot de geschiedenis van de 
Westerse veroveringen in de wereld?  

Zoals Harlan Cleveland,65voormalig vice-staatssecretaris van John Kennedy en lid 
van de intellectuele elite van de Verenigde Staten, echter al in 1985 opmerkte, heeft 
geheimhouding de neiging te verdwijnen in de kennismaatschappij omdat "informatie 
een inherente neiging heeft te lekken en zich te verspreiden". En hij voegt eraan toe 
dat "informatie voor meer mensen toegankelijk is dan andere wereldwijde bronnen 
ooit in de geschiedenis zijn geweest", zodat hiërarchieën op basis van exclusieve 
eigendom van informatie en intellectueel eigendom in elkaar storten, geruisloos maar 
snel. Harlan Cleveland en de World Academy of Art and Science, waarvan hij jarenlang 
voorzitter was, hadden al in 1990 de schemering van de patenten aangekondigd.  

Bovendien zien we dat de publieke opinie zich steeds meer bewust wordt van wat 
gisteren nog een wereld van "geheimen" was. Het internet draagt hieraan bij. Het 
meest opvallende voorbeeld is dat van de door Apple gelanceerde "I-Pod" en het 
direct laden van muziek via het internet, met alle gevechten die dat met zich 
meebrengt. En laten we ook denken aan de strijd van regeringen in de derde wereld 
ten gunste van generieke geneesmiddelen die farmaceutische bedrijven geruisloos, 
stap voor stap, verliezen.  

Het is dus alsof er een virtueuze cirkel van delen en transparantie tot stand komt 
door openheid en kennisdeling. Deze nieuwe open logica lijkt me veelbelovend, maar 

                                                 
64  Zie de website: www. cotrugli.eu klik op de Engelse vlag. Helaas wilde COTRUGLI absoluut een 

Europese accreditatie bij AMBA die ik begrijp, maar niet goedkeurt. Deze accreditatie resulteerde in 
een nivellering naar industriële logica. Veel innovatieve cursussen zijn verdwenen.  
65  Harlan CLEVELAND, Leiderschap en de informatierevolutie, publicaties "World Academy of Art and 

Science", 1987, p. 16. De heer Cleveland + in 2008.  

http://www.cba.com.hr/
http://www.cba.com.hr/
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brengt ook nieuwe conflicten met zich mee tussen de oude en de nieuwe visie. Denk 
aan het groeiende succes van de Open Source optie en Linux, het vrije programma dat 
door de gebruikers zelf kan worden aangepast. Het is interessant om op te merken 
dat China voor Linux heeft gekozen, juist omdat het de programma's zelf wil kunnen 
perfectioneren en aanpassen aan de eigen cultuur, zonder dat het de westerse 
programmeurs hoeft te passeren. De trend lijkt vandaag de dag al onomkeerbaar.  

Maar we moeten de mensen die er alles aan doen om hun visie ongewijzigd te laten 
en de prioriteit van geheimhouding en octrooien te behouden, niet onderschatten. Er 
zijn nog steeds belangrijke gevechten op vele fronten om het intellectuele eigendom 
van uitvindingen, muziek, ambachten en kunstwerken in het algemeen te behouden. 
En dat is heel begrijpelijk, want kunstenaars, de pers en de media moeten kunnen 
leven. Maar de manier waarop kennis wordt beloond zal waarschijnlijk fundamenteel 
veranderen zonder dat men precies kan zeggen hoe. Dat is het probleem. Het is niet 
duidelijk hoe de verandering van invloed zal zijn op dit of dat gebied van industriële 
activiteit. 

Sommige mensen zullen in deze tijd van crisis en overgang het systeem en de 
industriële aanpak, dat wil zeggen de prioriteit van de machine boven de mens, met 
al hun kracht blijven reproduceren. Dat is begrijpelijk, ook al is het geen weg naar de 
toekomst. Ze zullen het ook "logisch" vinden om het menselijk brein te manipuleren 
om het volgzaam te maken aan de machine en creatief in de zin van de industriële en 
mechanistische logica die deze (industriële) leiders eisen. En ze zullen, zo lijkt het, 
geen ethisch probleem hebben, want in deze "moderne" visie is het rationeel, dus 
waar. Voor de moderne visie is alles wat wetenschappelijk is, rationeel en dus waar, 
en dus boven de ethiek verheven, die helemaal niet gehinderd mag worden.  

Dit is het tweede scenario van de kennismaatschappij die al bijna overal wordt 
toegepast. We komen hierop terug in hoofdstuk 9. Orwell wordt weer actueel.  

 
 

6.. De directie 
 
Ons collectief onbewustzijn heeft de neiging om het begrip beheer zelf te 

wantrouwen. Het vreest de menselijke manipulatie die het zou kunnen herbergen. Er 
is echter een spectaculaire omkering van de managementtheorieën aan de gang. Peter 
Drucker, een van de pioniers en een van de meest gerespecteerde autoriteiten op dit 
gebied, kondigt een heroriëntatie van het management op de mens aan in een 
postkapitalistische samenleving66. Dit zijn verbazingwekkende a priori uitspraken van 
iemand die niet verdacht kan worden van "links" of een viscerale kritiek op het 
kapitalisme, integendeel. Maar voor hem is het niet langer de machine die de mens 

                                                 
66  Peter DRUCKER: Postkapitalistische maatschappij, Harper Business, New York, 1993. La 

société post kapitaliste Dunod, Parijs, 1994. Dit boek was een bestseller, maar wordt zelden geciteerd. 
Is het nog te vroeg? 
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zijn logica kan dicteren. Integendeel, het zijn de machines (computers) die nu 
"mensvriendelijk" moeten worden om verkocht te worden. Op bedrijfsscholen is het 
nog te zeldzaam om cursussen over deze nieuwe ontwikkelingen te geven.  

Peter Drucker legt de veranderende definities van management uit: "Toen ik na de 
Tweede Wereldoorlog begon met het bestuderen van management, werd een 
manager gedefinieerd als "de persoon die verantwoordelijk is voor het werk van zijn 
ondergeschikten". Met andere woorden, een manager was een "baas" en het 
management was een rang en macht. En dit blijft de definitie die de meeste mensen 
nog steeds in gedachten hebben. 

In 1950 was de definitie van een manager echter al veranderd in "hij die 
verantwoordelijk is voor de prestaties van het personeel". Tegenwoordig weten we 
dat deze definitie te eng is en dat de manager "degene is die verantwoordelijk is voor 
de toepassing en uitvoering van kennis". Het is heel anders, dat kunnen we zien.  

Hij vervolgt: "Deze verandering betekent dat we kennis nu beschouwen als de 
essentiële hulpbron. Grond, arbeid en kapitaal zijn vooral belangrijk als beperkingen. 
Zonder hen kan zelfs kennis niet produceren; zonder hen kan zelfs het management 
niet handelen. Maar waar sprake is van effectief management, waarbij kennis wordt 
toegepast op kennis, kunnen we altijd de andere middelen krijgen. »  

En hij besluit met deze zin, die lijkt op de samenvatting van het boek: "Het feit dat 
kennis de hulpbron is geworden, in plaats van een hulpbron, is wat onze samenleving 
'postkapitalistisch' maakt. Dit feit verandert - fundamenteel - de structuur van de 
samenleving. Het creëert een nieuwe sociale en economische dynamiek. Het creëert 
een nieuwe politiek. » 

 
 

7.. "Maar al deze bedrijven zullen verdwijnen zoals ze in Californië deden toen het 
neerstortte!" 

 
Dit bezwaar wordt vaak gehoord. In principe is deze hele kenniseconomie slechts 

een zeepbel die bij de eerste financiële crisis als de dot-com crash zal exploderen.  
Verna ALLEE is een consultant die achter Berkeley woont, aan de overkant van de 

heuvel in Martinez. Zij gaf in 2004 een conferentie bij de Europese Commissie over de 
situatie van bedrijven in Silicon Valley. Ze werkt veel voor grote bedrijven in de 
Verenigde Staten en ze kent de bedrijven in Silicon Valley heel goed. Ze werkt ook in 
Europa, met name in Noorwegen (Nortel) en voor de Europese Commissie. Ze was een 
van de redacteuren van Neskey 67 , een onderzoeksproject voor de Europese 
Commissie over immateriële zaken en hoe een duurzame economie te bereiken. Dit 
onderzoeksproject toont aan dat de drijvende kracht achter bedrijven in de richting 
van duurzaamheid niet alleen de publieke opinie is, maar vooral het groeiende belang 

                                                 
67  Zie op www.neskey.com 

http://www.neskey.com/
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van immateriële activa in de beurswaardering van bedrijven. Verna is ook de eerste 
auteur ter wereld die in haar laatste boek "The Intangibles of the Future" een grafische 
beschrijving heeft gegeven van immateriële zaken.68 

Zij legde de Europese Commissie in 2003 uit dat de meeste Amerikaanse bedrijven 
de noodzaak om van een industriële naar een kennismaatschappij over te stappen niet 
begrepen. Ze hebben gewoon hun piramidestructuur behouden, hun traditionele 
benadering van winst, klanten en de maatschappij. Alleen hun producten zijn in 
toenemende mate immaterieel. 

Een kleine minderheid van hen besefte de noodzaak om hun structuur (van 
piramide naar netwerk) en vooral hun wereldbeeld te veranderen. Daarom hebben zij 
in hun netwerk klanten, leveranciers, het publiek, het milieu en de maatschappij 
opgenomen. Degenen die zich op deze manier hebben getransformeerd, hebben het 
zonder problemen overleefd. Integendeel, alle bedrijven die hun structuur niet 
hadden veranderd, zijn verdwenen.  

Dat is alles wat ik zeg.  
Dus je kunt niet het verkeerde management hebben. 
 
 

8.. Van handel naar delen 
 
De moderne handel zoals wij die kennen is een vrij recent concept. Het is een 

transactie waarbij goederen worden geruild voor geld, periode. Zodra de ruil heeft 
plaatsgevonden, wordt de transactie als voltooid beschouwd. In principe wordt geen 
verdere actie verwacht, behalve een eventuele latere transactie. Deze perceptie van 
handel lijkt ons ook eeuwig te duren: omdat we het alleen maar weten, maakt het 
deel uit van onze visie op de wereld. En toch... 

In de Middeleeuwen bijvoorbeeld was het commercium een heel andere relatie, 
veel inclusiever en rijker. Het was vooral gebaseerd op uitwisseling en gift69. Laten we 
een voorbeeld nemen. Een boer had zaad nodig, zijn buurman had zaad. Hij zou het 
hem geven in ruil voor iets of geld of niets. En de koper ging soms akkoord met een 
ereschuld aan de verkoper. En, indien nodig, werd begrepen dat de koper de verkoper 
een plezier zou doen. En dat hij in ieder geval nog een donatie zou doen als de 
gelegenheid zich voordeed.  

Ook op de stadsmarkt werd voedsel uitgewisseld voor geld, maar er was ook veel 
informele uitwisseling van informatie over te trouwen dochters en zonen, politiek 
nieuws, landbouwknowhow, enz. Het begrip 'reclame' omvatte dus veel meer dan 

                                                 
68 Verna ALLEE: The future of knowledge, Butterwoth Heinemann, Elsevier Science, 2003. 
69  We verwijzen hier naar het werk van de Franse socioloog Marcel MAUSS, die belangrijke werken 

heeft geschreven over de economie van geschenken en uitwisselingen. (L'échange et le don) . Deze 
werken worden, zoals we zullen zien, opnieuw buitengewoon actueel in de kennismaatschappij. Zie 
bijvoorbeeld: http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Mauss  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Mauss
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alleen geldtransacties. In werkelijkheid is het pas met de opkomst van de moderne en 
industriële samenleving dat het concept van commercium vernauwd is in de zin die 
we kennen. Helaas is het concept van de wederzijdse schuld, dat een buitengewoon 
sociaal cement was, verdwenen. 

In de industriële samenleving werd de handel alleen nog maar monetair en beperkt 
in de tijd. En elke notie van schuld is verboden. Het doel is "om niemand iets 
verschuldigd te zijn". Met andere woorden, men geeft een koopwaar in ruil voor een 
som geld.  

Als ik in de kennismaatschappij kennis uitwissel, raak ik die niet kwijt, maar krijg ik 
die zelfs. En mijn voordeel is niet noodzakelijkerwijs geld, maar de terugkeer van 
informatie die terugkomt verrijkt met de creativiteit van de ander en anderen in het 
netwerk. De anderen zullen me nieuwe inzichten geven waar ik niet van wist. En zo 
gaat de relatie door in en door de uitwisseling van informatie en kennis, het houdt niet 
op, want er is een win-win situatie die aan beide zijden is ontstaan en die in de loop 
van de tijd voortduurt.  

Dit is een radicale breuk met het fundament van het moderne handelsconcept, 
waarbij ik nooit per definitie "mijn taart kan hebben en opeten", maar alleen verlies 
wat ik ruil. En deze relatie eindigt met het ruilen van een object voor geld.  

We evolueren dus naar een logica van delen en uitwisselen. Mijn hypothese is dat 
we terugkeren naar een logica van commercie, uitwisseling, gift en schuld zoals in de 
Middeleeuwen. In de kenniseconomie kan ik in de schulden blijven bij iemand uit mijn 
netwerk.  

Dit kan gevolgen hebben voor de rol die geld op zich neemt: het staat niet meer 
volledig in het middelpunt van de transactie, die ook zonder geld kan plaatsvinden. Dit 
luidt ongetwijfeld een fundamentele herdefiniëring in van de rol van geld in de 
maatschappij van morgen. Sommige alternatieve geldsystemen zoals 
www.favours.org in Californië, LETS (F), LETS (UK), Banche del Tempo (I), RES (B), WIR 
(Zwitserland) zijn gebaseerd op de notie van uitwisseling en gift. Maar hoe verder we 
gaan in het beschrijven van de kennismaatschappij, hoe meer we zullen zien dat deze 
is gebouwd op delen, uitwisselen en geven. Het is dus in potentie een meer humane 
samenleving. 

De noties van kapitalistische/industriële handel zijn echter in ons ingebed op een 
diepte waar we ons niet bewust van zijn. We worstelen dus steeds opnieuw, met 
enorme inspanningen, om de uitwisseling van kennis aan te passen aan "onze" 
moderne en al te nauwe commerciële normen, zoals het Procruste-bed. 

Honderden onderzoekers besteden duizenden uren werk aan het invoegen van de 
logica van kennis in de moderne kapitalistische logica. Kunnen hun inspanningen 
veelbelovend zijn voor de toekomst? Het is allesbehalve vanzelfsprekend! 

Waarom zouden anderen zich anders tegelijkertijd bewust zijn geworden van het 
bestaan van een verschil in logica? Waarom hebben bijvoorbeeld bepaalde bedrijven 
in Silicon Valley er nu een regel van gemaakt dat informatie moet worden verspreid, 
met andere woorden, gedeeld? Als een werknemer meer dan vierentwintig uur lang 

http://www.favours.org/
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belangrijke informatie voor zichzelf houdt, wordt hij ontslagen! Deze bedrijven 
hebben begrepen dat de toegevoegde waarde van kennis wordt verworven wanneer 
deze circuleert. Hoe meer informatie of kennis wordt gedeeld, hoe rijker het wordt. 
Als informatie daarentegen geheim wordt gehouden, verliest het zijn waarde, sterft 
het en vermindert de creativiteit van de groep in één oogopslag. En toch gaan we door 
met het cultiveren van geheimhouding. 

De uitzondering die de regel bevestigt, is paradoxaal genoeg te vinden op het 
gebied van defensie: het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa is de 
eerste die gebaseerd is op het delen van informatie. Elk van de partijen heeft het recht 
om inspecteurs te sturen naar de tegenstander en deze is verplicht deze te 
accepteren70. Dit verdrag, waar niemand het over heeft, heeft de wereldstrategie 
wellicht getipt in de transmoderne logica van de immateriële kennis.  

Natuurlijk leven we nog steeds in een tijd van overgang tussen de twee logica's, 
zodat geld tegenwoordig onevenredig belangrijk lijkt te blijven. Deze hele nieuwe 
onderliggende logica is echter in opkomst en ontwikkelt zich snel in sommige 
sectoren. Zonder veel fanfare neemt het de economische macht in handen en 
marginaliseert het langzaam maar zeker de logica van de "industriële" handel. 

Maar we hebben geen echte theorie ontwikkeld over deze "economie van het 
delen". We zien dat er veel kennis wordt gedeeld, maar er is geen economische 
theorie die de weg wijst. We zijn nog steeds in het stadium van de empirische testen. 

 
 
 

9.. En de concurrentie? 
 
Dit is waar verandering het best gemeten kan worden. Als men gedwongen wordt 

om een netwerk van medewerkers op te zetten om de capaciteit om kennis te creëren 
te vergroten, is het duidelijk dat de relatie met concurrenten verandert. Er ontstaat 
dus een nieuwe retoriek die deze keer niet meer gebaseerd is op de militaire retoriek 
van het slagveld, waar men de ander moet doden om marktaandeel te winnen (win-
loose). We verlaten de patriarchale waarden. Al in 1996 spreken sommige auteurs van 
coopetitie, 71  die samenwerking en concurrentie combineert. Maar auteurs als 
Elisabeth Sathouris72 en Janine Benyus73" vergelijken de evolutie van bedrijven met 
die van levende organismen. En ze merken op dat deze organismen een enorme stap 
                                                 
70  http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/traite-fce.htm zie artikel XIV en 

volgende. 
71  Adam M. BRANDENBURGER & Barry J. NALEBUFF: Co-Petition een revolutionaire mentaliteit 

die concurrentie en samenwerking combineert. Munteenheid Doubleday. VS, 1996. 
72  Elisabeth SATHOURIS: "Earthdance" iUniverse.com editor, 1999, 432 pagina's. 
73  Janine BENYUS: " Biomimicry: Innovations Inspired by nature " ed.William Morrow 1997, New 

edition Perennial, USA, 2002. 

http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/traite-fce.htm
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in de evolutie zetten als ze van concurrentie naar samenwerking gaan. In een 
volwassen levend systeem streeft elke partij, entiteit of persoon zijn eigenbelang na 
op een manier die de gezondheid van het geheel niet in gevaar brengt. Er wordt dus 
wel samengewerkt, maar op een manier die de belangen van individuen of het 
netwerk zelf niet schaadt. 

En Verna Allee74 legt in haar uitstekende boek uit hoe deze samenwerking werkt 
binnen een waardenetwerk: "Een goed functionerend waardennetwerk stimuleert het 
streven naar eigenbelang, maar onderhandelt met alle deelnemers, met zorgvuldige 
aandacht voor het hogere niveau van de holarchie die het netwerk zelf is".   

Laten we ook het belangrijke boek van Hazel Henderson noemen75, dat al jaren een 
nieuwe economische logica aankondigt.  

We zitten dus in een nieuwe logica die minder gewelddadig is, maar waarvan we 
nog niet alle contouren kennen.  

 
 

10.. Economische waardecreatie en nieuw productiemiddel: de menselijke factor 
 
Het hart van de economische motor van een bedrijf is de manier waarop het 

waarde creëert. Zoals we hebben gezien, is deze motor in de agrarische samenleving 
de productie van voedsel dat uit de natuur komt. Hoe meer je het land bewerkt, hoe 
meer je de grond moet bezitten, hoe meer je de zaden moet bezitten. Maar er is nog 
één onbekende: de tijd. De mens moet cultiveren, maar hij kan niet groeien. Hij kan 
alleen op het goddelijke vertrouwen om voor het juiste klimaat te zorgen, om te 
bidden en... om te wachten. 

In de industriële samenleving heeft de mens de natuur en het goddelijke niet meer 
nodig. Hij maakt objecten in de fabriek, van de grondstof. Uit een blok staal produceert 
hij een Toyota of een Renault. De productie van waarde bestaat uit het toevoegen van 
waarde aan het object.  Of met andere woorden, om "toegevoegde waarde" te 
produceren: de auto bijvoorbeeld. Het werkgereedschap is het kapitaal, de fabriek of 
de machine, en de technologie.  

De grote politieke debatten van de 20e eeuw gingen over de vraag wie deze 
meerwaarde zou krijgen. Links zei dat het naar de werknemer ging die anders 
"vervreemd is van de vrucht van zijn arbeid", terwijl rechts betoogde dat deze 
toegevoegde waarde naar de ondernemer moest gaan om hem voor de genomen 
risico's te belonen.  

Hier, in de kennismaatschappij, wordt waarde geproduceerd door kennis toe te 
passen op kennis. En de waarde die wordt geproduceerd is kennis. Zo pas ik mijn 

                                                 
74  Verna ALLEE: "The future of knowledge:Increasing prosperity through value networks" 

Butterworth Heinemann, Elsevier Science, 2003. Pagina 237. 
75 Hazel HENDERSON : " Bouwen aan een win-win wereld : het leven voorbij de wereldwijde 

economische oorlogsvoering ". Berret & Koelher, San Francisco, 1996. 397 p. 
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kennis van het Engels toe op een tekst die in het Frans is geschreven en vertaal deze. 
Ik heb mijn kennis toegepast op kennis om nieuwe kennis te produceren. We bevinden 
ons nu in een immateriële economische wereld. 

Het gaat niet meer om de waarde die je aan het object toevoegt. Het is 
waarde/kennis die wordt toegevoegd aan kennis. Het is "kennis toegevoegd" die 
wordt geco-creëerd. En er is geen mogelijke vervreemding van de vrucht van arbeid, 
zoals in de industriële samenleving, aangezien de kennis in het brein en de geest van 
de ontwerpers van diezelfde kennis blijft. Het is dus de menselijke persoon die het 
nieuwe productiemiddel wordt.  

Bovendien is kennis, zoals we hebben gezien, de hulpbron geworden, zodat ik alle 
goederen kan verwerven die ik nodig heb.  

 
 
 

11.. Meten van waarde: de beurs als krachtige motor van verandering. 
 
We bevinden ons hier in een ongelooflijke situatie in het begin; de beurs verandert 

de manier waarop ze bedrijven opsomt fundamenteel. Voorheen hielden 
beursexploitanten alleen rekening met wat in het jargon bekend staat als de 
"materiële en financiële activa van bedrijven". Ze keken naar hun bankactiva, hun 
schulden, het bedrag van hun voorraden, hun vastgoedbezit. Kortom, de 
ondernemingen werden voornamelijk gemeten op basis van de financiële activa van 
de ondernemingen. En we hebben de waarde van bedrijven uit het verleden tot het 
heden kunnen meten. 

De afgelopen jaren zijn de beursexploitanten echter steeds meer aandacht gaan 
besteden aan "immateriële activa". Waarom? Omdat ze zich steeds meer bewust zijn 
van de overgang naar de kennismaatschappij. Ze zijn zich er ook steeds meer van 
bewust dat kennis kwalitatief is en dat het niet gemakkelijk, zo niet onmogelijk, is om 
deze te kwantificeren76.  

En aangezien vandaag de dag naar schatting 45% van de Europese economie al 
immaterieel is, d.w.z. in de kenniseconomie, trekken zij de consequentie dat 
immateriële activa voor ten minste 45% in aanmerking moeten worden genomen bij 
beursnoteringen. En dit betreft niet alleen bedrijven die zich in de nieuwe 
kennistechnologieën bevinden. Nee, deze nieuwe aanpak heeft gevolgen voor alle 
bedrijven.  

Kortom, de beurs wordt steeds meer gezien als een krachtige vector van 
verandering. Het lijkt de bedrijven meer en meer te duwen in de nieuwe logica van de 
kennismaatschappij.    

                                                 
76  Als de lezer meer wil weten over immateriële activa, kan hij terecht op mijn blog 

http://vision2020.canalblog.com onder de rubrieken "Kenniseconomie" en "Kenniseconomie". 

http://vision2020.canalblog.com/
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Hoe werkt het allemaal? De nieuwe meetinstrumenten staan nog in de 
kinderschoenen, zodat veel beursexploitanten bekennen dat ze hun intuïtie gebruiken 
om immateriële activa te meten77.  

Wat zijn deze "immateriële activa"? Sommige auteurs maken een onderscheid:  
1. de prestaties met betrekking tot de interne structuur van het bedrijf:  

a. Onderzoek en ontwikkeling,  
b. De interne structuren van het bedrijf,  
c. Het strategisch plan van het bedrijf,  
d. Interne communicatie binnen het bedrijf,  
e. Relatie met het personeel en de respons van het personeel,  
f. De manier om conflicten op te lossen,  
g. Interne managementsoftware, enz.  
h. De knowhow van het bedrijf en zijn impliciete kennis 
i. De structuur van het bedrijf, de piramide of het netwerk? 
j. De balans van zijn strategie. (b.v. balanced scorecards). 

2. Prestaties met betrekking tot individuele competenties:  
a. de diploma's, de opleiding, de ervaring van de leden van het bedrijf.  
b. De impliciete knowhow van elke werknemer en arbeider.  
c. De manier waarop de onderneming inspeelt op de impliciete kennis van haar 

 lede
n. (Nonaka78). 

 
3. Acquisities met betrekking tot de externe structuur van de onderneming:  

a. Reputatie, vertrouwen van het publiek in het bedrijf,  
b. Vertrouwen in het product (Ilyushin of Airbus?),  
c. Het label (Merk), (Coca Cola!)  
d. Relaties met leveranciers en consumenten.  
e. Klantenrelaties, 
f. De relatie met het maatschappelijk middenveld en sociale problemen (MVO). 
g. De relatie met het milieu  
h. De relatie tot onze collectieve toekomst 
i. De kwaliteit van de "waardenetwerken" waarin het bedrijf participeert. 
 
En het wordt steeds duidelijker dat de laatste punten op de lijst - maatschappelijke 

weerklank en actief respect voor het milieu - steeds belangrijker worden. De evolutie 
gaat extreem snel.  

                                                 
77  Ik had de kans om in Londen met enkele jonge beursanalisten te praten. En vroeg hen hoe zij 

de "immateriële activa" van bedrijven evalueren. Ze antwoordden "met hun neuzen! Ze antwoordden 
"met de neus!", wat intuïtie betekent.  
78 Ikujiro NONAKA & Hirotaka TAKEUCHI: The Knowledge-Creating Company: Hoe Japanse bedrijven de 

dynamiek van innovatie (Hardcover) creëren Oxford University Press, New York, 1995. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-type=ss&index=books&field-author=Ikujiro%2520Nonaka
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-type=ss&index=books&field-author=Ikujiro%2520Nonaka
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-type=ss&index=books&field-author=Hirotaka%2520Takeuchi
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12.Een voorbeeld van onwetendheid over het "merk" en "immateriële goederen": 

Coca-Cola. 
 
Enkele jaren geleden werd het bedrijf Coca-Cola geconfronteerd met een reeks 

kleine crisissen, vooral in België waar enkele kinderen licht ziek werden na het drinken 
van Coca-Cola. 

Het management van Coca-Cola heeft deze crisis beheerd alsof het een 
productcrisis was, dus een materieel probleem, zonder zich te realiseren dat Coca-
Cola voor 90% een immateriële waarde is. Het heeft miljoenen verdachte blikken van 
de Belgische markt gehaald en ze vervolgens in het geheim naar de Afrikaanse markt 
verscheept. 

De operatie werd ontdekt en veroorzaakte natuurlijk een schandaal. 
In materiële termen kan dit een goed "management" zijn, omdat het veel geld heeft 

bespaard en geen problemen lijkt te hebben veroorzaakt in Afrika. 
Maar we beheren dit immateriële imago niet zoals we een materieel product 

beheren. Dit is wat de directeur niet op tijd heeft begrepen. Een blikje Coca-Cola, 
bestaat uit 10% bruine vloeistof en 90% immaterieel beeld. Dit label (merk), dit 
wereldwijde symbool is als een kans om een paar momenten deel te nemen aan de 
"Amerikaanse droom" van vrijheid, gelijkheid, om te kunnen realiseren en welvarend 
te worden wie we ook zijn, ongeacht ons ras, geslacht, cultuur of religie. Het is een 
zeer krachtige en dwingende droom die miljoenen mensen over de hele wereld 
fascineert. Maar gebruikers die zich inkopen in de Amerikaanse droom van gelijkheid 
en rechtvaardigheid kunnen geen cynisch gedrag accepteren dat de indruk wekt de 
waardigheid van een ander ras op aarde te schenden, zelfs als dat niet het geval is.     

Om een immaterieel beeld te beheren, moet men rekening houden met een 
inhoud, een betekenis. Coca-Cola had bijvoorbeeld kunnen investeren in gratis hulp 
aan arme scholen in België en zo het bedrijf een positief imago kunnen geven, omdat 
het verbonden is met de waarden van het merk: sociale promotie, gelijkheid van 
culturen, gelijke kansen, enz. 

Dit voorbeeld toont aan dat zelfs in bedrijven die a priori ver verwijderd lijken van 
kennisproductie, immateriële waarden steeds belangrijker worden. Als gevolg 
daarvan verloor het aandeel van Coca-Cola op de wereldmarkt gedurende enige tijd 
50% van zijn waarde en werd de wereldpresident van het bedrijf gedwongen ontslag 
te nemen. En na het ontslag van de president ging de voorraad omhoog. De straf was 
verschrikkelijk voor het topmanagement. 

Misschien zou hij 10 jaar geleden niet hetzelfde lot hebben gehad. 
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13.. Groeiend belang van duurzaamheid onder immateriële activa .  
 

Zoals we in dit voorbeeld kunnen zien, is er een vrij snelle en belangrijke evolutie. 
Externe immateriële activa worden steeds belangrijker. Er wordt steeds meer 
gesproken over de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het milieu en sociale 
inclusie. Het relatieve belang van de ecologische en sociale duurzaamheid neemt elk 
jaar enorm toe, binnen de immateriële activa. Zozeer zelfs dat we op weg zijn naar 
een situatie waarin elk bedrijf, maar ook elke gemeente, elke regio en elk land steeds 
meer zal worden uitgedaagd om het publiek op een overtuigende manier te laten zien 
dat ze bijdragen aan de oplossing van sociale en milieuproblemen en niet in het kamp 
staan van degenen die deze problemen alleen maar verergeren.  

Deze ontwikkelingen veranderen de wereldeconomie wellicht sneller dan welke 
grote internationale conferentie dan ook, wat overigens zeer nuttig is om de weg 
vooruit te wijzen. 

 
14.. Een voorbeeld: Interface in de Verenigde Staten: "duurzame" tapijten. 

 
Ik had de gelegenheid om Ray C. Anderson, de voorzitter en CEO van Interface, een 

gewone tapijtfabriek in de Verenigde Staten, persoonlijk te ontmoeten. Hij legde ons 
zijn avontuur uit op een bijeenkomst in het Esalen Instituut in Californië. 

Op een dag noemde een klant hem ooit een directeur van het bedrijf en 
beschuldigde hem ervan een vervuiler te zijn die de klimaatverandering op aarde 
versnelt. Ray nam de klap en begon na te denken. In principe had deze klant gelijk en 
het was niet aanvaardbaar dat de honderden fabrieken van de groep tonnen giftige 
producten in de natuur (rivieren of de atmosfeer) dumpten. Bij de conventionele 
tapijtproductie wordt namelijk veel gebruik gemaakt van zuren en andere chemicaliën 
om de tropische vezels die de grondstof vormen, te behandelen. 

Hij besloot de hele productiemethode van zijn tapijten in alle fabrieken van de 
groep volledig te veranderen. Het was een enorme investering en het bedrijf ging zich 
diep in de schulden steken. Gelukkig heeft de Raad van Bestuur deze gedurfde 
strategische keuze zonder al te veel problemen ondersteund.  

In enkele jaren tijd, toen de financiële situatie van de Groep nog erg kwetsbaar was, 
werd de Groep de nummer één van de wereld en zijn aandelen bereikten een 
historisch hoogtepunt. Waarom is dat? Waarom? 

Omdat het het eerste tapijt op de markt was dat milieuvriendelijk was en tegen een 
gelijkwaardige prijs. En dus kozen kopers voor Interface omdat het dezelfde prijs was. 

De analyse volgens de kenniseconomie is als volgt. De materiële activa van 
Interface waren nog steeds erg laag omdat het te veel schulden had. Maar plotseling 
nam de immateriële waarde van het bedrijf zo sterk toe dat het aandeel een ster werd 
op de New York Stock Exchange.  

Het is dus een zeer interessant geval van een "industrieel" bedrijf dat de koningin 
van de markt wordt terwijl het nog steeds diep in de schulden zit. We zitten niet meer 
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in de industriële logica. Door de immateriële waarde van het aandeel is het enorm 
toegenomen, ook al was de materiële winst nog steeds erg laag of zelfs negatief. Het 
zijn de immateriële activa die het verschil hebben gemaakt. 

En deze immateriële waarde is, zoals we kunnen zien, gekoppeld aan respect voor 
het milieu. De milieudimensie wordt echt een overheersende immateriële waarde. 

U kunt meer over dit verhaal te weten komen uit het boek van Ray Anderson...79 
 
 

15.. De definitie van de economie is aan het veranderen 
 
De industriële economie in haar huidige vorm is uitgevonden om normen te stellen 

voor het beheer van de nieuwe macht die voortkomt uit de industriële samenleving, 
het kapitaal en het eigendom.  

Wat was het economische systeem van de Middeleeuwen? We weten niet precies 
met welk economisch systeem de kathedralen zijn gebouwd, maar de meeste historici 
vertellen ons dat het niet het huidige systeem was. Ons huidige economische systeem 
is dus vrij recent. En het is zeker niet "eeuwig". Het kan veranderen als we de 
industriële samenleving verlaten. Dat wil zeggen nu. 

In de nieuwe informatiemaatschappij verschuift de macht en de handel 
herdefinieert zichzelf als een win-win ruil die anders werkt. We gaan dus 
hoogstwaarschijnlijk over tot een nieuwe benadering van de economie die 
transdisciplinair is, meer openstaat voor kwalitatieve analyse en een constante 
dialoog met het maatschappelijk middenveld. Deze nieuwe economische logica zou 
inclusief kunnen zijn en zal het milieu absoluut moeten respecteren.  

Het gaat er dus niet om de traditionele economie tegen te werken, maar om met 
spoed nieuwe hoofdstukken te schrijven over de nieuwe economische logica van de 
kennismaatschappij of, om de huidige termen te gebruiken, over de "immateriële 
waarden van bedrijven80". 

 
 

16.. Geld dat steeds meer symbolisch wordt?  
 
Sinds president Nixon heeft besloten om de link tussen papiergeld en een bepaalde 

hoeveelheid goud te knippen, is de definitie van zilver meer en meer virtueel 
geworden, gekoppeld aan het waardeoordeel dat de "markt" over een land maakt. De 
symbolische dimensie wordt zo overheersend.  

                                                 
79  Ray C. ANDERSON: Mid-course correctie: naar een duurzame onderneming: het interface 

model. , Chelsea Green uitgeverij, 1998. Voir le site: www.chelseagreen.com  
80  Het woord "intangible" betekent in het Engels "immaterial", niet intangible "which must 

remain intact" zoals in het Frans. Het verdient daarom de voorkeur dit woord niet te gebruiken om 
verkeerde interpretaties te voorkomen. 

http://www.chelseagreen.com/
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We hebben dus een periode van stabiliteit achter de rug en gaan een periode van 
grote instabiliteit in die ons zou kunnen leiden tot grote transformaties van onze 
valuta. 

Deze trend zou nog kunnen worden versterkt door de opkomst van elektronische 
valuta's, die ook virtueel zijn. Wat zijn de regels en normen in deze nieuwe logica? Wat 
zijn de gevaren van deze door gebruikers gecreëerde valuta? 

Tegelijkertijd wordt het tijdperk gekenmerkt door een uitbloei van zogenaamde 
"alternatieve" valuta's, die een andere logica hebben. Is het niet beter aangepast aan 
de maatschappij van morgen?  

Neem bijvoorbeeld de "Miles and More" punten van Lufthansa, die 
luchtvaartmaatschappijen op vluchten en onder bepaalde andere voorwaarden 
toekennen. Door deze punten toe te kennen, creëren de luchtvaartmaatschappijen 
geld dat ze aan de reizigers geven, die het op hun beurt kunnen inruilen voor goederen 
of reizen. Het is alternatief geld omdat het niet langer door banken wordt gecreëerd. 
We zitten niet meer in het bankgeldsysteem, dat het dominante systeem is. We zijn al 
ergens anders. In niemandsland, een grijs gebied dat niemand definieert. 

In Europa zien we al jaren veel lokale valuta's floreren, zoals LETS ("Local trade and 
exchange systems") in Franstalige landen, LETS ("Local trade and exchange systems") 
in Engelstalige landen, en "Banche del tempo" in Italië. De Wir in Zwitserland. 

In België bestaat er ook al jaren een alternatieve munteenheid voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, die zeer goed werkt. Het heet HEB81 en blijft zich vrij 
snel ontwikkelen. Het is een netwerk van bedrijven die allemaal in een klein boekje 
staan dat je krijgt zodra je lid wordt. De contributie is vrij laag. En zodra u lid wordt, 
kunt u goederen en diensten van andere aangesloten bedrijven kopen, tegen betaling 
van alternatieve euro's. Deze alternatieve euro's kunt u verwerven door uw producten 
te verkopen tegen 20% (of meer) voor alternatieve euro's. Het is een systeem van 
complementaire valuta's, dat uiterst nuttig zou kunnen blijken in deze tijden van crisis, 
waarin bedrijven behoefte hebben aan nieuwe liquide middelen. De complementaire 
munteenheid geeft hen vrij gemakkelijk een nieuwe bron van liquiditeit.  

Dit is wat Bernard Lietaer, een van de toonaangevende valutaspecialisten, 
aanbeveelt. Hij vertelt in zijn boeken en op zijn blog (www.lietaer.org) dat de Zwitserse 
economie tijdens de vorige economische crisis vrij goed stand hield dankzij de creatie 
van een alternatieve valuta voor bedrijven die de "Wir" worden genoemd. 

Het is dus mogelijk dat de kennismaatschappij geleidelijk aan een ander monetair 
systeem krijgt. En er zijn aanwijzingen in die richting. Als de kennismaatschappij de 
sociale voordelen van uitwisseling en geven herontdekt, want zo wordt de kennis 
vergroot, is het heel goed denkbaar dat het geld dezelfde weg zal volgen en ook zal 
worden geheroriënteerd op die traditionele waarden die het weefsel van 
uitwisselingen tussen mensen al millennia lang verweven hebben.  

De alternatieve valutasystemen gaan precies in deze richting. Omdat mijn rekening 

                                                 
81  Zie de site in drie talen www.res.be/fr/index  

http://www.lietaer.org/
http://www.res.be/fr/index
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wordt gefinancierd als ik diensten lever. Hoe meer diensten ik lever, hoe meer ik in 
netwerken werk, hoe meer alternatieve euro's ik op mijn rekening verzamel. Deze 
nieuwe munt meet dus mijn vermogen om te ruilen, te geven en te interageren in een 
netwerk. Is dit niet de valuta die we nodig hebben in de kennismaatschappij?  

 
 

17.. Een nieuwe definitie van werk 
 
Het werkconcept dat vandaag de dag nog steeds de overhand heeft, is door de 

industriële samenleving van de grond af aan gesmeed. Niet dat men vroeger niet 
werkte, maar de industriële samenleving heeft in dit unieke concept van "betaald 
werk" waarden samengebracht die zo divers zijn als persoonlijke ontplooiing, sociale 
integratie, economisch behoud van het gezin, pensioenverzekering, status in de 
samenleving, etc. Het concept van werk dat nog steeds de overhand heeft, is door de 
industriële samenleving van de grond af aan gesmeed. Zodat als iemand zijn of haar 
baan in de industriële samenleving verliest, hij of zij al deze waarden in één keer 
verliest en daardoor enorme, zelfs onmeetbare, schade lijdt. In de toekomst is het heel 
goed mogelijk dat al deze waarden weer worden opgedeeld in verschillende 
concepten en functies en dat het begrip "betaald werk" ingrijpend zal veranderen. 

We zien ook dat de jongere generatie steeds meer wordt aangesproken door de 
noodzaak om haar werk uit te vinden, om het te creëren in de kenniseconomie. En dit 
is vaak geen klassieker in loondienst. Voor industriële structuren zorgen zeer zelden 
voor nieuwe banen. Ze zijn eerder bezig met het steeds weer "inkrimpen" en zoveel 
mogelijk robots aan het werk te zetten, of failliet te laten gaan. 

Het is dan ook waarschijnlijk dat de kennismaatschappij een nieuw concept van 
werk in de samenleving zal uitvinden. 

 
 

18. Naar sociale inclusie 
 
Een van de belangrijkste kenmerken van kennisproductie is dat deze wordt verrijkt 

door het delen van informatie. Men kan zeggen dat kennis functioneert als menselijke 
liefde. Hoe meer we geven, hoe meer we ontvangen. En we verliezen niet wat we 
geven. Hoe meer kennis er wordt gedeeld door verschillende mensen, hoe diverser en 
inclusiever het netwerk is, hoe rijker het wordt. Daarom hebben we inderdaad te 
maken met een inclusieve logica. We zijn echter zo doordrongen van ons dominante 
industriële credo van een inclusieve economie dat het voor ons moeilijk is om de 
nieuwe inclusieve logica te zien ontstaan. 

Dit is dus uitstekend nieuws: het is mogelijk om deze nieuwe kennismaatschappij 
in de richting van een inclusieve logica te sturen.  

Het is denkbaar dat de ondernemer van morgen graag ongekwalificeerde mensen 
onder zijn personeel in dienst wil nemen, om zo het potentieel aan creativiteit en 
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impliciete kennis binnen zijn bedrijf te vergroten. 
 
 

19.. Een voorbeeld "Men's Wearhouse" in de Verenigde Staten... 
 
De heer Brutoco, voorzitter van de World Business Academy, vertelt het verhaal 

van deze belangrijke kostuumfabriek (Men's Wearhouse), waar hij directeur is.  
De filosofie van dit bedrijf is vrij uitzonderlijk en avant-gardistisch. Het gaat erom 

de menselijke hulpbronnen, de creativiteit en de verantwoordelijkheid van het 
personeel optimaal te benutten en hun een maximale baanstabiliteit te bieden, wat 
betekent dat de inkomsten uit kapitaal tot een stabiel niveau van 3% moeten worden 
teruggebracht. Het is in principe een slimme keuze, want de reden dat ik de ene 
kostuumwinkel boven de andere kies, is de manier waarop ik welkom ben en geholpen 
word in mijn kledingkeuze.  

De New York Stock Exchange heeft het aandeel in eerste instantie botweg afgedaan 
als waardeloos. Het betaalde te weinig: 3%, maar dat is onaanvaardbaar! Na enkele 
jaren bleek echter dat het een van de enige levensvatbare bedrijven in de sector was 
en dat het bovendien een stabiel inkomen produceerde, terwijl de meeste andere 
bedrijven een ernstige crisis doormaakten of failliet waren gegaan en dus ernstige 
verliezen voor de aandeelhouders veroorzaakten. Het waren de pensioenfondsen die 
het aandeel voor het eerst "ontdekten" en er zwaar in investeerden. En 
beursspeculanten volgden hen.  

In een paar jaar tijd heeft dit nieuwe "sociale" concept van het bedrijfsleven dus 
een recht van burgerschap op de New Yorkse beurs verworven. Deze nieuwe visie is 
niet alleen winstgevend gebleken, maar ook een van de enige manieren om uit de 
geloofwaardigheids- en identiteitscrisis te komen die binnen Amerikaanse bedrijven 
woedt82.  

 
 
 

20.. De centrale rol van cultuur 
  
In de huidige samenleving wordt cultuur helaas maar al te vaak gezien als de kers 

op de taart, als een luxe, niet als een centrale waarde.  
Cultuur zou deze centrale plaats kunnen krijgen in een samenleving die zich 

bezighoudt met het bevorderen van creativiteit overal. Waarom is dat? Simpelweg 
omdat als je burgers van hun cultuur afsnijdt, je op den duur de wortels van hun 
creativiteit doodt. Dan zou de creativiteit, net als vandaag de dag, langzaam maar 
zeker in het conformisme wegkwijnen. Dit zou de ontkenning zijn van de maatschappij 
waar we het over hebben. 

                                                 
82  Zie de site: http://menswearhouse.com/aboutus/our_community/giving_back.jsp 

http://menswearhouse.com/aboutus/our_community/giving_back.jsp
http://menswearhouse.com/aboutus/our_community/giving_back.jsp
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We staan dus ook aan de vooravond van een mogelijke herpositionering van de 
cultuur als een terugkeer naar het hart van onze kennismaatschappij. In deze nieuwe 
visie wordt cultuur een van de hoofdingrediënten van het productieapparaat. 
Opnieuw is het voor ons moeilijk te geloven, zo verschillend is het van de huidige 
situatie van marginalisatie en onderwerping van cultuur aan strikt commerciële 
criteria. 

In dit opzicht opent het boek van Richard Florida83 nieuwe horizonten. Het toont 
aan dat in de Verenigde Staten, maar ook in Europa, sommige steden meer dan andere 
in staat zijn om immateriële bedrijven aan te trekken. De belangrijkste troef is de 
kwaliteit en de rijkdom van het culturele leven, het onderwijs en het niveau van de 
tolerantie. We raken hier aan het ontstaan van de culturele dimensie als cruciaal 
element in de kennismaatschappij. Cultuur zou weer een centraal element in de 
nieuwe economie kunnen worden. 

 
 

21.. Op weg naar KWALITATIEVE en dus echt duurzame groei. 
 
In de kennismaatschappij kan de vooruitgang niet meer in kwantiteit worden 

gemeten omdat er een bijna oneindige hoeveelheid informatie is. Integendeel, er is te 
veel informatie en te weinig kennis of wijsheid. En zo wordt duidelijk dat in de 
kennismaatschappij de begrippen vooruitgang en groei kwalitatief worden. Wat de 
mate van vooruitgang is, is dat ik toegang heb tot de kwaliteitskennis die ik nodig heb 
om in mijn bedrijf of elders te handelen. 

We zouden dus bezig zijn met de overgang van een concept van kwantitatieve groei 
dat onze beschaving al enkele eeuwen domineert, naar een volledig nieuw concept 
van kwalitatieve groei. 

Het goede nieuws is dat deze kwalitatieve groei volledig duurzaam is. Het probleem 
met het kwantitatieve concept van vooruitgang en groei is inderdaad dat het ons allen, 
zonder onze kennis, dwingt meer objecten te produceren, meer en meer te vervuilen, 
zonder ooit te stoppen. Een kwalitatief concept van groei daarentegen duwt ons naar 
kwaliteit, niet naar kwantiteit. Dit zijn dan ook de fundamentele doelstellingen van 
onze mondiale samenleving die teniet worden gedaan. De vooruitgang van morgen 
zal worden gemeten aan de hand van de kwaliteit van de kennis, maar ook aan de 
kwaliteit van het leven, de kwaliteit van het leven voor onze kinderen.  

En dit nieuwe concept van vooruitgang en groei werkt ondergronds in onze 
samenlevingen, zodat vooruitgang vandaag de dag begint te betekenen dat er geen 
vooruitgang is als de mensheid niet op weg gaat naar een duurzame toekomst. We 
zijn al in een paar jaar, mijlenver verwijderd van het "grotere is beter" dat de hele 
ideologie van industriële en kwantitatieve economische groei heeft onderbouwd en 

                                                 
83  Richard FLORIDA: "De opkomst van de creatieve klasse, en hoe deze het werk, de vrije tijd, de 

gemeenschap en het dagelijks leven transformeert." Basisboeken, 2002. 
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dat een groot blok was dat de weg van de mensheid naar een duurzame toekomst 
heeft geblokkeerd. 

Dat is geweldig nieuws. Maar zijn we ons er wel van bewust? 
 
  

22.. Nieuwe bedrijfsdoelstellingen 
 
Zoals we zojuist hebben gezien, verandert deze onderaardse transformatie van het 

begrip vooruitgang nu al de doelen van onze mondiale samenleving.  
We zouden inderdaad kunnen toewerken naar een fundamentele herdefiniëring 

van de doelstellingen van onze samenleving. De maatschappij zou dan kunnen 
afstappen van het puur materialistische doel om meer en meer goedkope objecten te 
produceren, wat vandaag de dag zijn eigen doel is, en besluiten om de ontwikkeling 
van het menselijk potentieel in de breedst mogelijke zin te bevorderen, in harmonie 
met de hele kosmos. En met inbegrip van de spirituele dimensie. Uitgebreid 
programma! We komen terug op de toespraak van mevrouw Chang in de proloog. 

Het conflict tussen de twee scenario's zal, zoals we zullen zien, in wezen een conflict 
van visies zijn, een conflict tussen de doelen van de maatschappij van morgen. Maar 
dit leidt ons naar het volgende hoofdstuk: het negatieve scenario. 
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HOOFDSTUK 9: 
 

DE KENNISMAATSCHAPPIJ:  
 

HET NEGATIEVE SCENARIO 
 
 
 
We hebben zojuist het positieve scenario in detail gezien. We hebben ook gezien 

dat er belangrijke aanwijzingen zijn dat dit scenario in sommige bedrijven al geruisloos 
wordt gerealiseerd.  

Maar er is ook een negatief scenario, en we zullen in dit hoofdstuk laten zien hoe 
dit scenario al goed op gang is gekomen. Het is wereldwijd met kracht onder ons 
aanwezig. 

Dit scenario is in principe heel eenvoudig te begrijpen. Het is gebaseerd op de 
veronderstelling dat er geen paradigmaverschuiving in zicht is. We gaan door zoals 
voorheen. Business as usual. En dus blijven we beweren dat de machine belangrijker 
is dan de mens. We handhaven in bedrijven en in de samenleving de visie en het 
gedrag van de industriële samenleving en economie. We veranderen niet van 
paradigma: het is veel gemakkelijker en eenvoudiger. 

En dus is er geen overgang naar de kennismaatschappij. Er is eenvoudigweg een 
voortzetting van de industriële samenleving met nieuwe, meer elektronische 
instrumenten die ICT (informatie- en communicatietechnologieën) worden genoemd. 
En de strategieën zijn dus industriële strategieën. We hebben dus meer kapitaal en 
meer technologie nodig, beschermd door octrooien. Dit is het essentiële onderdeel 
van de in te voeren strategieën. Niets anders. Het is duidelijk dat het 
concurrentievermogen van de bedrijven een noodzaak is en dat er geen sprake van 
kan zijn dat sommige "futuristen" met ons praten over samenwerking in netwerken. 
Al deze nieuwe concepten zijn onduidelijk en zelfs gevaarlijk omdat ze de 
concurrentiestructuren en het concurrentievermogen van de industrie in gevaar 
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kunnen brengen. En het is waar dat sommige netwerksamenwerkingspraktijken 
industriële strategieën in gevaar brengen. 

 
 
Wat te doen aan het milieu? 
 
Het is ook niet zo urgent om ons zorgen te maken over het milieu. Aangezien onze 

concurrenten het ook niet doen, verliezen we relatieve voordelen ten opzichte van 
hen. Er is dus een concurrentiestrijd gaande tussen de eisen van het 
concurrentievermogen en die van het milieu. En we kunnen heel weinig uitgeven aan 
het milieu. (In technische termen wordt dit een afweging genoemd. Dit is geen win-
win scenario, maar een win-lose scenario).  

Kortom, we nemen genoegen met grote uitspraken over het milieu, want we willen 
echt niet veel meer doen. En dit alles is volkomen logisch... als we nog steeds in de 
moderne, patriarchale samenleving en de industriële economie zitten. 

 
 
Wat te doen met de mens? 
 
De belangrijkste kwestie waar het hier om gaat is waarschijnlijk de manier waarop 

we de mens in dit industriële scenario van een nieuw, neo-industrieel type zullen 
beschouwen. Laten we niet vergeten, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, 
dat de mens cruciaal is voor het creëren van kennis, die het nieuwe hart van de 
economie vormt. De klassieke benadering van het neo-industriële tijdperk geeft 
voorrang aan de machine boven de mens. Dat doet het al eeuwen. En dus zal de 
industriële en moderne mentaliteit in deze nieuwe context proberen om prioriteit te 
blijven geven aan de machine. Het zal ook proberen om het zonder mensen te doen. 
Dit is in de diepste zin van het woord. 

En er zijn twee wegen te gaan.  
Het eerste pad is het vervangen van de mens door de machine. En het moet gezegd 
worden dat sinds de wereldkampioen schaken Kasparov werd verslagen door de Big 
Blue supercomputer, veel wetenschappers geloven dat de computer op een dag in 
staat zal zijn om het menselijk brein te vervangen in al zijn functies, zelfs de meest 
intieme. En ze investeren massaal in de bouw van steeds krachtigere en efficiëntere 
computers om - op een dag - zonder mensen te kunnen. We zouden dus geleidelijk 
aan kunnen komen tot een maatschappij zonder menselijke dimensie. Of we het nu 
leuk vinden of niet, dit lijkt vrij rationeel, dus onvermijdelijk, maar ook ethisch 
aanvaardbaar. Want laten we niet vergeten dat, in een "moderne" visie, de 
wetenschappelijke methode op zich objectief is, omdat ze rationeel is, en haar 
objectiviteit haar waarheid garandeert. En als men in de waarheid is, heeft men geen 
ethische overwegingen meer nodig. De "moderne" wetenschap beschouwt zichzelf, 
zoals we weten, als immuun voor ethische kritiek, of vragen over betekenis, van 
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burgers.  
Het tweede pad lijkt me nog gevaarlijker. Het gaat om het manipuleren van het 
menselijk brein. Inderdaad, als we in dit neo-industriële paradigma blijven, zolang we 
het menselijk brein niet volledig kunnen vervangen door computers, is de meest 
"rationele" manier om het menselijk brein te manipuleren zodat het de kennis 
produceert die we willen, hoeveel we willen, wanneer we willen, en hoe we willen. 
Maar we zullen het idee uiteraard promoten als een kans om "het menselijk potentieel 
van de persoon te maximaliseren". ( versterking van het menselijk potentieel )  

 
 
Een vergadering van de Europese Commissie over wetenschapsbeleid. 
 
In september 2005 werd ik uitgenodigd voor een zeer interessante bijeenkomst bij 

de Europese Commissie in Brussel. Het werd georganiseerd door de afdeling 
Wetenschappelijke en technologische prognose van de Europese Commissie. En het 
onderwerp was "convergerende technologieën".  

Waar gaat dit allemaal over? Met de spectaculaire opmars van de 
nanotechnologieën,84 maar ook van de cognitieve wetenschappen, de biologie en de 
informatiewetenschappen, zien we zowel in de Verenigde Staten als in de Europese 
Unie en in de rest van de wereld een fenomeen van convergentie van technologieën 
en wetenschappelijke benaderingen, want als je in het oneindig kleine op het niveau 
van de cel zit, wordt het moeilijk te onderscheiden of je nu chemie, biologie, fysica, 
informatiewetenschappen...of nanowetenschappen doet. En waarschijnlijk doen we 
alles tegelijk. Inderdaad, het traditionele onderscheid tussen wetenschappen zoals we 
die hebben bedacht, lost op zodra we het niveau van de celgrootte bereiken.  

De wetenschap en de wetenschap verandert dus in een snel tempo en sommigen 
beginnen te praten over een nieuw wetenschappelijk paradigma. Ook op het gebied 
van technologie en onderzoek en ontwikkeling is er een soortgelijke ontwikkeling in 
de toenadering tussen biologische technologieën, cognitieve technologieën, 
informatietechnologieën en nanotechnologieën.  

Deze convergentie tussen wetenschap en technologie op "nano"-niveau impliceert 
een andere benadering van alle systemen van onderwijs en voorbereiding van 
studenten. Ze zullen vanaf de eerste dag getraind moeten worden in 
transdisciplinariteit en in het springen van de ene naar de andere discipline. Of zelfs 
om te navigeren in een nieuwe discipline die zal zijn als de synthese van verschillende 
traditioneel gescheiden disciplines. 

Maar dit alles betekent ook dat de nanowetenschappen nu toegang hebben tot de 
stenen waaruit het leven zelf bestaat. Zoals Dorothée Benoit Browaeys, journalist in 

                                                 
84 Nanotechnologieën zijn technologieën die werken op het niveau van de cel of nanometer (miljoenste 

van een millimeter = een meter gedeeld door 1000 miljoen).  
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Parijs en oprichter van het project "Vivant", opmerkt85: "Als we de bakstenen van het 
leven kunnen observeren, manipuleren en simuleren, kunnen we ook nieuwe 
structuren uitvinden: dit is het terrein dat met name door de nanobiotechnologieën 
wordt ontsloten". Dit is het terrein dat vooral door de nanobiotechnologieën wordt 
ontsloten." We openen mogelijkheden die nog maar enkele jaren geleden onverwacht 
waren, maar die formidabele vragen oproepen. 

De Europese Commissie heeft aan het begin van de conferentie gewezen op het 
bestaan van een belangrijk verslag dat in 2002 aan de president van de Verenigde 
Staten, George W. Bush, is voorgelegd. Het wijst erop dat de visie van de VS "vragen 
oproept" en stelt een alternatieve benadering voor van "convergerende 
technologieën". 

We zullen eerst dit Noord-Amerikaanse verslag bekijken86. En we gaan kijken naar 
de impliciete conceptie van wetenschap en technologie die aan de basis ligt van dit 
verslag, omdat het later zeer nuttig voor ons zal zijn.  

Het is de moeite waard om in ieder geval de "Samenvatting" van het Noord-
Amerikaanse rapport te gaan lezen. Het geeft een rustige en serene beschrijving van 
de twee scenario's waar we het net over hadden: de geleidelijke vervanging van de 
mens door steeds intelligentere machines die zichzelf reproduceren, en de 
manipulatie van het menselijk brein, die bescheiden wordt genoemd Verbetering van 
de menselijke prestaties.  

Er wordt ook gesproken over wetenschap in termen die vanuit het oogpunt van dit 
boek volledig "modern" zijn. Ik zou zelfs zeggen, veel puur moderner dan de Europese 
moderniteit. Hier is een welsprekende tekst over de conceptie van de wetenschap aan 
het begin van het verslag: 

 "De wetenschap moet de samenleving nieuwe visies geven op wat er kan worden 
bereikt. De maatschappij is afhankelijk van wetenschappers. Zij hebben het gezag van 
kennis en professioneel oordeel om het welzijn van de burgers in stand te houden en 
geleidelijk te verbeteren. Maar wetenschappers moeten ook visionairs worden die in 
staat zijn zich mogelijkheden voor te stellen die verder gaan dan wat er op dit moment 
in de wereld wordt ervaren. Soms moeten wetenschappers grote intellectuele risico's 
nemen en ongewone en zelfs onredelijke ideeën onderzoeken, omdat de 
wetenschappelijke methode om theorieën empirisch te testen in staat is om uiteindelijk 
goede van slechte ideeën te onderscheiden. In alle wetenschappen moeten individuele 
wetenschappers en teams van wetenschappers worden ondersteund in hun zoektocht 
naar kennis. Dan kunnen interdisciplinaire inspanningen leiden tot ontdekkingen die 
de grenzen van vele onderzoeksgebieden overschrijden, en kunnen ingenieurs deze 
gebruiken om technologische vooruitgang te boeken. »  

                                                 
85  Het artikel is te vinden op http://www.vivantinfo.com/index.php?id=121. 
86  "Converging Technologies for improving Human performance" National Science Foundation, 

Arlington 2002, National Board Of Commerce, VS. Op peut consulter le texte sur le site: 
www.technology.gov/reports/2002/NBIC/Part1.pdf 

http://www.vivantinfo.com/index.php?id=121
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Zoals we kunnen zien, is de wetenschappelijke benadering als het ware verheven 
op het altaar van de objectiviteit en de waarheid. De onbetwiste en onbetwistbare 
priesters van deze "goddelijke" kennis zijn de wetenschappers zelf. Ja, de wetenschap 
wordt vereerd, omdat haar methode het uiteindelijk mogelijk maakt om het ware van 
het valse te onderscheiden, het "goede" van het "slechte", en zo de mensheid naar de 
waarheid te leiden. De wetenschap bezit dus de waarheid en heeft geen behoefte aan 
een ethische dimensie. Dit is duidelijk. En het publiek kan alleen maar "afhankelijk" 
zijn van wetenschappers. Het moet daarom worden opgeleid. Want als het tegen de 
"vooruitgang van de wetenschap" is, dan is dat omdat het in de duisternis van de 
onwetendheid, zelfs van het obscurantisme zit. Kortom, het is een prachtig eerbetoon 
aan de wetenschap, die overeenkomt met de "moderne" visie van de jaren 1800 in 
Europa. 

87 Zoals Jeremy Rifkin het op bewonderenswaardige wijze stelt, hebben de 
Verenigde Staten om historische redenen een "moderne" kijk op de wetenschap 
geïmporteerd die in het jaar 1800 lijkt te zijn bevroren. En deze visie op de wetenschap 
is niet ontroerd omdat ze samen met het protestantse puritanisme in de Amerikaanse 
droom is gecementeerd. En dit gaf aanleiding tot de zeer krachtige "American Dream", 
gebaseerd op een vast geloof in de vooruitgang die wetenschap en technologie met 
zich meebrengen, maar tegelijkertijd op de goddelijke zegen die zich "kan" 
manifesteren in het economische succes van iedere burger als hij of zij de moed heeft 
om hard te werken en eerlijk te zijn. Volgens Rifkin is de visie op de wetenschap in de 
Verenigde Staten niet geëvolueerd, juist omdat deze in de Amerikaanse droom is 
geseculariseerd die niemand durft aan te raken. Het is sinds 1800 als "bevroren" 
gebleven.  

Toch roept de "moderne 1800"-visie van het Amerikaanse rapport over 
convergerende technologieën een aantal ontmoedigende vragen op. Want deze visie 
op de wetenschap als "praktisch onfeilbaar" maakt het mogelijk om het ethische debat 
volledig te omzeilen. 

Dit verslag toont duidelijk aan dat de politieke en wetenschappelijke leiding van de 
Verenigde Staten zonder enige scrupules het groene licht heeft gegeven voor de 
ontwikkeling van intelligente robots, die in staat zijn om enerzijds de mens te 
vervangen, en anderzijds niet aarzelt om rustig en onbeschaamd te overwegen het 
menselijk brein te manipuleren, om "het potentieel ervan te vergroten".  

 
 

Transhumanisme: filosofische rechtvaardiging van de manipulatie van de mens. 
 
In de Verenigde Staten en Europa ontwikkelt zich een nieuwe filosofie, die 
Transhumanisme wordt genoemd. Het is een wereldbeeld dat wetenschap en 

                                                 
87  Jeremy RIFKIN: "De Europese droom..." Ibidem, zie vooral het zeer briljante hoofdstuk 15: "Een 

tweede verlichting". PP 315-357. 
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technologie zeer positief opvat en wil gebruiken om de menselijke conditie te 
verbeteren, ook in de richting van onsterfelijkheid. Er is iets Prometheus aan deze 
aanpak. Er is ook een overeenkomst - maar geen overeenkomst met de filosofieën die 
de menselijke evolutie voorspellen, (Teilhard en Aurobindo) waar we het over hebben 
gehad. Maar het enorme verschil is dat deze visie op een zeer weinig geëvolueerd 
"modern" en infra-kritisch niveau van de impact van wetenschap en technologie op 
de menselijke soort blijft. Er is geen spoor van een transmoderne aanpak. 
 Dit is de definitie die de vereniging geeft in haar "Transhumanistische Verklaring": 

"De toekomst van de mensheid zal radicaal veranderen door de 
technologie. We zien de mogelijkheid dat de mens veranderingen ondergaat, 
zoals verjonging, verhoging van zijn intelligentie met biologische of 
kunstmatige middelen, het vermogen om zijn eigen psychologische toestand te 
moduleren, de afschaffing van het lijden en de verkenning van het universum.  

Er moet systematisch onderzoek worden gedaan om deze toekomstige 
veranderingen en hun gevolgen op lange termijn te begrijpen.  

Transhumanisten zijn van mening dat we, door in het algemeen open te 
staan voor nieuwe technieken en deze over te nemen, het juiste gebruik ervan 
zouden bevorderen in plaats van te proberen ze te verbieden.  

Transhumanisten pleiten voor het morele recht van degenen die 
technologie willen gebruiken om hun fysieke, mentale of reproductieve 
capaciteiten te vergroten en meer controle te hebben over hun eigen leven. We 
willen floreren door onze huidige biologische grenzen te overschrijden.  

Bij de planning voor de toekomst is het absoluut noodzakelijk rekening te 
houden met de mogelijkheid van deze dramatische vooruitgang in de 
technologie. Het zou rampzalig zijn als deze potentiële voordelen niet zouden 
worden gerealiseerd vanwege technofobie of onnodige verboden. Het zou net 
zo tragisch zijn als het intelligente leven zou verdwijnen als gevolg van een 
ramp of een oorlog met geavanceerde technologie.  

We moeten fora creëren waar mensen op een rationele manier kunnen 
discussiëren over wat er moet gebeuren en een sociale orde waar 
verantwoorde beslissingen kunnen worden uitgevoerd.  

Het transhumanisme omvat veel van de principes van het moderne 
humanisme en pleit voor het welzijn van iedereen die gevoelens ervaart, of die 
nu afkomstig zijn van een menselijk, kunstmatig, postmenselijk of dierlijk brein. 
Het Transhumanisme steunt geen enkele politicus, partij of politiek 
programma.  

Wij pleiten voor een brede keuzevrijheid met betrekking tot de 
mogelijkheden voor individuele verbeteringen. Dit zijn onder andere technieken 
die ontwikkeld kunnen worden om het geheugen, de concentratie, de mentale 
energie te verbeteren; therapieën om de levensduur te verlengen of de 
voortplanting te beïnvloeden; cryopreservatie, en vele andere technieken om 
de menselijke soort aan te passen en te verbeteren. » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cryoconservation
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Deze tekst is als een synthese van de ideologie die ten grondslag ligt aan de tekst van 
de National Science Foundation die we zojuist hebben geanalyseerd.  
Naar mijn mening is deze ideologie heel duidelijk. Het impliciete concept van 
wetenschap en technologie gaat terug tot het begin van de 19e eeuw en komt uit de 
Amerikaanse droom, zoals Rifkin zegt.  
Wetenschap en technologie hebben voor hen een "goddelijke" status, zoals Prigogine 
zei. Ze hebben een objectieve status die daarom waar is. En elke ethische overweging 
of discussie zal door hen binnenkort als 'technophopbia' worden beschouwd. Zij 
vereisen daarom het "morele recht" (artikel 4) om technologie te gebruiken om de 
"huidige biologische grenzen" van de mens te overschrijden.  
We vinden hier een a priori rechtvaardiging voor elke vorm van manipulatie van de 
mens. En dat is logisch in hun moderne visie (paradigma) uit 1800. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen de mogelijke toepassingen van de technologie. Niets.  
Volgens het Wikipedia-artikel in het Frans over transhumanisme zou het zojuist 
geanalyseerde rapport van de National Science Foundation openlijk beïnvloed zijn 
door de transhumanistische filosofie88. Ik heb andere artikelen gelezen die hetzelfde 
zeggen. Het is dus mogelijk dat deze transhumanistische stroming de hoogste niveaus 
van de Amerikaanse wetenschappelijke wereld beïnvloedt.  
Deze filosofie is echt gevaarlijk omdat ze elk ethisch debat in de kiem smoort en elke 
technologische uitvinding de vrije loop laat. Het ondermijnt ook het essentiële begrip 
van gelijkheid tussen mensen, evenals de definitie van de mens zelf, waarover geen 
debat gewenst is. Prof. Fukuyama89 beschouwt het transhumanisme als een van de 
gevaarlijkste ideeën van onze tijd. Ik ben het met hem eens. Het is een ideologie die 
ons rechtstreeks naar een Orwelliaanse wereld leidt die ik ronduit verwerp.  
Maar de dialoog met de transhumanisten zal zeer moeilijk zijn, omdat het een dialoog 
zal zijn tussen transmodernisten aan de ene kant en modernisten aan de andere kant, 
maar die zich er niet van bewust zijn dat ze dat zijn en wiens visie bevroren is in de 
Amerikaanse droom. Het zal niet gemakkelijk zijn. 
  

Het is nu tijd om een stem te geven aan de intellectuelen op hoog niveau in de 

                                                 
88  Voici ce que dit cet article de Wikipedia. Selon lui les thèses transhumanistes sont clairement 

affichées: "Een rapport uit 2002, Converging Technologies for Improving Human Performance, in 
opdracht van de National Science Foundation en het Amerikaanse ministerie van Handel, bevat 
beschrijvingen en commentaren over de stand van zaken van de NBIC-wetenschap en -technologie door 
de belangrijkste medewerkers op deze gebieden. Het rapport bespreekt de mogelijke toepassingen van 
deze technologieën bij de uitvoering van transhumanistische doelstellingen van betere prestaties en 
gezondheid, en de lopende werkzaamheden met betrekking tot geplande toepassingen van 
technologieën voor de verbetering van de menselijke gezondheid in het leger en bij de rationalisering 
van de mens-machine-interface in de industrie. [67 
89Hier zijn de coördinaten van het Fukuyama artikel: 

http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.mywire.com/a/ForeignPolicy/Worlds-Most-Dangerous-
Ideas/564801?page=4 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Converging_Technologies_for_Improving_Human_Performance&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundation
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=United_States_Department_of_Commerce&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Performance_improvement&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Military&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Human-machine_interface&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Industry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme#cite_note-Roco_and_Bainbridge_2004-66
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Verenigde Staten die sterk gekant zijn tegen deze aanpak. 
 
  
Beoordeling door Bill Joy 
 
Bill Joy is de maker van Java en andere belangrijke programma's bij Sun 

Microsystems 90 . Bill Joy schreef in 2000 een artikel in het trendy Californische 
tijdschrift "Wired" dat de alarmbel doet rinkelen en probeert een debat op gang te 
brengen over de toekomst van de technologie in de Verenigde Staten. Hier zijn enkele 
belangrijke fragmenten.  

"Het rapport van de National Science Foundation stelt zich voor om zonder 
mensen te doen door een wereld van zeer intelligente robots te creëren. Het 
lijkt erop dat deze zeer intelligente robots in 2030 klaar zouden kunnen zijn. En 
deze robots zouden het zeer belangrijke vermogen hebben om zichzelf voor 
onbepaalde tijd te reproduceren zonder menselijke tussenkomst. We zouden 
ons gedwongen kunnen zien om ons "over te geven" aan het "intelligente" 
bestuur van dit getij van hoog-intelligente robots die stiekem de macht zouden 
overnemen en in voldoende aantallen zouden zijn om dat te doen. 

Laten we eerst toegeven dat computerwetenschappers erin slagen om 
intelligente machines te ontwikkelen die alles beter kunnen dan de mens. In dit 
geval zal al het werk waarschijnlijk worden gedaan door enorme, goed 
georganiseerde systemen van machines en zal er geen menselijke inspanning 
nodig zijn. Er kunnen slechts twee gevallen voorkomen. Machines zouden al 
hun beslissingen kunnen nemen zonder menselijke tussenkomst, of de 
menselijke controle over de machines zou kunnen worden behouden. 

Als machines zelf al hun beslissingen mogen nemen, kunnen we niet 
speculeren over de resultaten, want het is onmogelijk om te raden hoe zulke 
machines zich zouden kunnen gedragen. We zeggen alleen maar dat het lot 
van de mensheid overgeleverd zou zijn aan de genade van de machines. Men 
zou kunnen stellen dat de mensheid nooit dwaas genoeg zal zijn om alle macht 
over te dragen aan machines. Maar we suggereren geenszins dat het menselijk 
ras vrijwillig macht zou afstaan aan machines, noch dat machines vrijwillig de 
macht zouden grijpen. Wat we echt suggereren is dat het menselijk ras zich 
gemakkelijk zou kunnen laten drijven in een positie waarin het zo afhankelijk 
zou zijn van machines dat er geen andere keuze zou zijn dan alle beslissingen 
van de machines te accepteren. Naarmate de samenleving en de problemen 
waarmee zij wordt geconfronteerd, steeds complexer worden en de machines 

                                                 
90 Bill JOY: Waarom de toekomst ons niet nodig heeft. Onze krachtigste technologieën van de 21e 

eeuw - robotica, genetische manipulatie en nanotechnologie - dreigen van de mensheid een bedreigde 
diersoort te maken. Artikel in "Wired" in april 2000. Zie 
http://www.ogmdangers.org/enjeu/philosophique/document/Bill_Joy.html. 

http://www.ogmdangers.org/enjeu/philosophique/document/Bill_Joy.html
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steeds intelligenter worden, zullen de mensen steeds meer beslissingen voor 
hen laten nemen, simpelweg omdat de beslissingen die door de machines 
worden voorgesteld, betere resultaten zullen opleveren. Uiteindelijk kan een 
stadium worden bereikt waarin de beslissingen die nodig zijn om het systeem 
draaiende te houden zo complex zullen zijn dat mensen niet in staat zullen zijn 
om ze op een intelligente manier te maken. Op dit punt hebben de machines 
een effectieve controle. Mensen zullen niet eens in staat zijn om de machines 
uit te schakelen, omdat ze er zo afhankelijk van zijn dat het uitschakelen van 
de machines neerkomt op zelfmoord. 

Aan de andere kant is het mogelijk dat de menselijke controle over de 
machines behouden blijft. In dit geval heeft de gemiddelde man misschien wel 
de controle over enkele particuliere machines, zoals zijn auto of zijn pc, maar 
de controle over grote machinesystemen is in handen van een kleine elite - net 
als vandaag, maar dan met twee verschillen. Door de verbeterde technologie 
zal de elite meer controle hebben over de massa's; en aangezien menselijke 
arbeid niet langer nodig zal zijn, zullen de massa's overbodig zijn, een onnodige 
belasting voor het systeem. Als de elite meedogenloos is, kunnen ze gewoon 
besluiten het grootste deel van de mensheid uit te roeien. Als ze humaan zijn, 
kunnen ze propaganda of andere psychologische of biologische technieken 
gebruiken om het geboortecijfer te verlagen totdat het grootste deel van de 
mensheid uitsterft, waardoor de wereld aan de elite wordt overgelaten. Of, als 
de elite bestaat uit zachtmoedige liberalen, kunnen zij besluiten om de rol van 
goede herders van het menselijk ras te spelen. Zij zorgen ervoor dat aan ieders 
lichamelijke behoeften wordt voldaan, dat alle kinderen in psychologisch 
hygiënische omstandigheden worden opgevoed, dat iedereen een gezonde 
hobby heeft om hem bezig te houden en dat iemand die onbevredigd raakt, een 
"behandeling" ondergaat om zijn "probleem" te genezen. Natuurlijk zal het 
leven zo doelloos zijn dat mensen biologisch of psychologisch moeten worden 
aangepast om hun dominantiedrang te onderdrukken of om hun 
dominantiedrang te "sublimeren" tot een onschuldige hobby. Deze 
gemodificeerde mensen mogen dan wel gelukkig zijn in zo'n samenleving, maar 
ze zullen zeker niet vrij zijn. Ze zullen zijn gereduceerd tot de status van 
huisdier91. »  

 
 En hier is een ander fragment in dezelfde zin: 
In een volledig vrije markt zouden superieure robots zeker invloed hebben 

op de mens, aangezien de Noord-Amerikaanse placenta's Zuid-Amerikaanse 
buideldieren hebben getroffen (en aangezien de mens talloze soorten heeft 
getroffen). Robotindustrieën zouden met elkaar wedijveren om materialen, 
energie en ruimte, waardoor de prijs ervan geleidelijk aan buiten het bereik van 

                                                 
91 Uittreksel uit Ray KURZWEIL: "The age of spiritual machines" Penguin 1999; (geciteerd door Bill Joy).      
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de mens zou komen te liggen. Als ze zich hun basisbehoeften niet kunnen 
veroorloven, worden de biologische mensen uit hun bestaan verdrongen. 

Er is waarschijnlijk een beetje een pauze, want we leven niet in een volledig 
vrije markt. De overheid dwingt de markt om zich te gedragen, met name door 
het heffen van belastingen. Als het oordeelkundig wordt toegepast, kan 
overheidsdwang de menselijke bevolking helpen om te genieten van de 
vruchten van de robotarbeid, misschien wel voor een lange tijd92. »  

 
Het antwoord van de Nationale Stichting voor Wetenschap 
 
Maar het meest interessante is dat het rapport van de National Science 

Foundation93 een reactie is op Bill JOY, op pagina 95 van het onderzoek: 
 

"Bill Joy heeft dergelijke vragen aan de orde gesteld voor het publiek, door 
scenario's te presenteren die impliceren dat wetenschap en techniek op "nano"-
niveau zouden kunnen leiden tot een nieuwe levensvorm, en dat hun 
samenvloeiing met de biotechnologie en de informatierevolutie zelfs de 
menselijke soort in gevaar zou kunnen brengen. Naar onze mening is het zeer 
belangrijk om deze kwesties aan de orde te stellen, maar veel van de scenario's 
van Joy zijn speculatief en bevatten onbewezen beweringen en extrapolaties 
(zie commentaren in Smalley 2000). Deze zorgen moeten echter op 
verantwoorde wijze worden aangepakt... Voorlopig zijn we het er allemaal over 
eens dat alle mogelijke risico's moeten worden overwogen, maar dat ze moeten 
worden afgewogen tegen de noodzaak van economische en technologische 
vooruitgang. (onderstreping toegevoegd) " 

 
 Zoals we kunnen zien, wordt al het gewicht gegeven aan de "noodzaak van 

economische en technologische vooruitgang". We bevinden ons nog steeds in het 
"moderne 1800" paradigma dat is opgebouwd en gebaseerd is op het concept van 
kwantitatieve economische en technologische vooruitgang waarbij prioriteit wordt 
gegeven aan technologische ontwikkeling. En dit concept staat helemaal niet ter 
discussie. Het is duidelijk dat deze voorrang heeft op ethische zorgen (over de 
toekomst van de mensheid) die "verantwoord" moeten worden behandeld, maar ... 
zonder dat ze voorrang krijgen in de beslissing.  

We zitten in een moderne industriële visie. 
 
 

                                                 
92  Uittreksel uit het boek van Hans Moravec: Robot: Mere machine om de menselijke geest te 

overstijgen, Oxford University Press 1999, geciteerd door Bill Joy.  
93 Convergerende technologieën voor het verbeteren van de menselijke prestaties. Juni 2002. Arlington 

USA: http://www.technology.gov/reports/2002/NBIC/Part1.pdf Voir pagina 95.  

http://www.technology.gov/reports/2002/NBIC/Part1.pdf
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Human brain engineering? 
 
Laten we nu overgaan tot de tweede manier om de mens te behandelen in deze 

"industriële" visie op nieuwe technologieën. Ofwel vervangen we de mens door 
machines, ofwel proberen we de mens te manipuleren om hem aan te passen aan de 
logica van de machine die de overhand heeft en blijft. En we hebben het hier over 
engineering van de menselijke geest, (engineering van het menselijk brein/geest). 
Maar de National Science Foundation zal ons natuurlijk vertellen dat het hier gaat om 
het vergroten van het potentieel van de mens, meer niet.  

 
 
Een voorbeeld: school in 2035 en de nodige injectie... 
 
Laten we een voorbeeld nemen dat in het openbaar werd verteld tijdens de 

openbare vergadering van de Europese Commissie in Brussel in september 2005. "Het 
is het jaar 2035. De directeur van de school belt de ouders op en zegt: "Uw kind heeft 
moeite met het volgen van onze school. Je bent volledig vrij. Maar ik stel voor dat je 
hem een kleine injectie geeft - op kosten van de school natuurlijk - van een setje 
celgrootte nanocomputers. We hebben gemerkt dat kinderen vaak beter presteren en 
rustiger worden. Natuurlijk kan ik niets beloven. Maar als je het niet accepteert, - en 
je bent volledig vrij, ik herhaal - kan de school geen verantwoordelijkheid blijven nemen 
voor het onderwijs van je kind." 

Dit is een mogelijk scenario. Dit is het tweede gevaar van het negatieve scenario. 
Is dit de richting waarin we onze wereldbeschaving willen gaan? Zijn we bereid om 

onze kinderen en zelfs kleinkinderen aan dit soort "experimenten" te onderwerpen? 
Dit is zeker het bespreken waard. Het publiek moet zo goed mogelijk worden 
geïnformeerd en ten volle aan het debat kunnen deelnemen. 

 
 

Sir Martin REES's beoordeling 
 
Na Bill Joy gaan we over naar een van 's werelds hoogste wetenschappelijke 

autoriteiten op het gebied van de astronomie: Sir Martin Rees94, professor aan de 
Universiteit van Cambridge, Massachusetts. Hij publiceerde in 2003 een boek dat een 
zeer ernstige waarschuwing is voor de huidige evolutie van wetenschap en 
technologie. Hij wordt breed geciteerd door Jeremy Rifkin in de European Dream 
(p.315). Volgens hem "zijn de kansen voor de mensheid om te overleven tot het einde 
van deze 21e eeuw niet meer dan 50%". Hij waarschuwt voor de constructie van kleine 

                                                 
94  Sir Martin REES: "Our final century" Random House (UK), publié aux USA comme ''Our Final 

Hour'' van Basic Books, plus diverse buitenlandse edities. (2003). 
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nanobots (of nano-robots) die zich kunnen vermenigvuldigen zoals virussen en die 
volledig kunnen ontsnappen aan de menselijke controle. Ze zouden in staat zijn om 
materie te verslinden en om te zetten in grijze modder. »95 

Volgens Rees is er dringend behoefte aan een wereldwijde discussie over de 
grenzen van het wetenschappelijk onderzoek. Veel wetenschappers vertellen hem dat 
als we dezelfde waarschuwingen hadden gehad toen de mensen vuur ontdekten, we 
primitief zouden zijn gebleven. Maar hij antwoordt dat het grote verschil is dat 
eerdere ontdekkingen slechts een beperkte en lokale impact hadden, terwijl de 
vooruitgang in convergerende technologieën een blijvende en wereldwijde impact 
kan hebben. 

 
 

Beoordeeld door het International Center for Technology Assessment. 
 
Vermeldenswaard is ook het International Center for Technology Assessment in 

Washington, 96  dat ook zeer kritisch is over bepaalde ontwikkelingen in de 
nanotechnologie. Er staat veel informatie op de site. Hier is een citaat vanuit hun 
standpunt: 

"Op een dag zal nanotechnologie, gecombineerd met genetische manipulatie en 
gecomputeriseerde kunstmatige intelligentie, burgers in staat stellen hun gevoelens te 
kiezen, hun intelligentie te vergroten en de lengte van hun leven onbeperkt te 
verlengen.  

De nanotechnologie heeft de macht om de mens of het leven zelf te herdefiniëren 
en roept nieuwe ethische vragen op. Helaas zal de wetenschap waarschijnlijk veel 
sneller vooruitgaan dan het ethische debat. Wat nog erger is, zodra we deze 

                                                 
95  REES "Ons laatste uur" P.132 
96  Voir http://www.icta.org/nanotech/index.cfm " Op een dag kan nanotechnologie in combinatie met 

genetische manipulatie en gecomputeriseerde kunstmatige intelligentie mensen in staat stellen om hun gevoelens te kiezen, hun 
intelligentie te verhogen of hun levensduur te verlengen voor onbepaalde tijd. 

 Met het potentieel om "de mensheid" of zelfs het leven zelf te herdefiniëren, draagt 
nanotechnologie uiteraard een groot aantal ethische bezwaren met zich mee. Helaas zal de wetenschap 
waarschijnlijk veel sneller vooruitgang boeken dan het ethische debat. Wat nog erger is, als we deze 
microscopische technologieën eenmaal vrijgeven, zullen we er zeker moeite mee hebben om ze onder 
controle te houden. Op dit moment vinden wetenschappers de vooruitzichten op het indammen van een 
olielek of het verwijderen van nucleaire besmetting ontmoedigend, zo niet onmogelijk, taken. Ze hebben 
niet kunnen voorkomen dat genetische vervuiling door biotechnologische planten wordt gekruist met 
onkruid of dat andere gewassen worden verontreinigd. Stelt u zich eens voor hoe moeilijk het zou zijn 
om een microscopisch klein leger van zelfreplicerende nanotechrobots, die ontworpen zijn om het 
menselijk lichaam binnen te dringen en te veranderen, het hoofd te bieden! 
 CTA probeert de commercialisering van nanotechnologie te stoppen totdat de veiligheid van 
producten die nanodeeltjes bevatten is bewezen. Het CTA wil ook de federale regelgevende instanties 
dwingen om een nauwkeurige en gestandaardiseerde definitie van nanotechnologie aan te nemen en 
om opkomende nanotechnologieën te reguleren zoals ze dat ook zouden doen voor andere materialen 
waarvan de veiligheid niet is vastgesteld. »  

http://www.icta.org/nanotech/index.cfm
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microscopische technologieën gaan gebruiken, zullen we het moeilijk hebben om ze te 
controleren. Voorlopig zijn wetenschappers van mening dat het terugdringen van 
olievervuiling of nucleaire vervuiling een Herculestaak is, zo niet onmogelijk. Zij zijn er 
niet in geslaagd de verspreiding van GGO's naar andere oogsten van niet-genetisch 
gemodificeerde zaden te voorkomen. Stelt u zich eens voor hoe moeilijk het is om een 
leger van zelf-replicerende nanotechnologische robots te besturen die ontworpen zijn 
om het menselijk lichaam binnen te dringen en te wijzigen.  
 Het "Centre for Technology Assessment" (CTA) stelt daarom voor om de 
commercialisering van nanotechnologie te stoppen totdat is bewezen dat producten 
die nanotechnologie bevatten veilig en onschadelijk zijn. Het CTA wil ook de federale 
regelgevende instanties dwingen om een precieze en gestandaardiseerde definitie van 
deze opkomende nanotechnologieën aan te nemen en ze te reguleren alsof het om 
andere materialen gaat waarvan de veiligheid niet is vastgesteld. » 
Dit zijn de standpunten van het gezond verstand. Maar ze lijken op dit moment niet in 
de meerderheid te zijn in de Verenigde Staten. Dat is het probleem.  

 
 

 
De grote moeilijkheid is het paradigma 

 
De grote moeilijkheid in dit zeer belangrijke debat is juist het paradigma, de 

onderliggende visie op de wetenschap zelf. Het Noord-Amerikaanse 
wetenschappelijke establishment ziet niet eens in waar het probleem ligt, want het 
ligt in de objectieve waarheid. Dus het zal niet snel veranderen. 

Zozeer zelfs dat Rifkin concludeert: "De meningsverschillen over wetenschap en 
technologie tussen Noord-Amerikanen en Europeanen nemen dagelijks toe en 
manifesteren zich in een groot aantal debatten over wetenschapsstrategieën. De 
dreiging van een schisma dat zo groot is als het schisma dat ons verdeelt over het 
buitenlands beleid en de veiligheid. "» (p.320) 

Laten we het nu hebben over de gedachten van de Europese Commissie. We 
bevinden ons in een andere sfeer, een andere wereld, een ander wetenschappelijk en 
technologisch paradigma. We maken een sprong van 1800 naar 2005.  

 
 
 

Geïnformeerd kritisch standpunt van de Europese Commissie. 
 
De Europese Commissie en met name de heer Caracostas en zijn team voor 

wetenschappelijke en technologische prognose van het directoraat-generaal 
Wetenschap, die een kwalitatief hoogstaande reflectie over deze cruciale kwesties 
hebben gevoerd, moeten een eerbetoon krijgen. Zij hebben een groep deskundigen 
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gevraagd een verslag op te stellen 97  over convergerende technologieën. Dit 
intelligente en diepgaande rapport werd in september 2005 in Brussel aan het publiek 
gepresenteerd:  
 
23.. Techniek voor de hersenen en het lichaam 

 
Hij waarschuwt duidelijk voor elk gevaar van manipulatie van het menselijk brein: 

"Sommige promotors van "Converging technologies" (CT) (dit is waarschijnlijk de 
National Science Foundation die hier het doelwit is) zijn voorstanders van engineering 
van het menselijk brein en lichaam. Ze stellen elektronische implantaten en fysieke 
aanpassingen van het lichaam voor om onze huidige menselijke capaciteiten te 
verbeteren. Het panel stelt voor dat het onderzoek naar "convergerende 
technologieën" zich concentreert op engineering voor de hersenen en het menselijk 
lichaam. Transformaties van de cognitieve omgeving of de zelfzorg kunnen de 
besluitvorming en de gezondheid verbeteren. Maar in beide gevallen bestaat het 
gevaar dat de mens uiteindelijk steeds meer afstand doet van zijn vrijheid en 
verantwoordelijkheid voor een mechanische wereld die voor hem werkt".   

Zoals we kunnen zien, stelt de groep een heel andere strategie voor dan die van de 
Verenigde Staten. In plaats van brain engineering, stellen ze brain en body engineering 
voor. We zitten in een heel andere visie, waarin wij Europeanen ons veel 
comfortabeler voelen. 

 
 

24.. Noodzaak om burgers bij het onderzoek te betrekken 
 

In het verslag worden verschillende aspecten en uitdagingen van deze 
convergerende technologieën nader toegelicht en wordt met klem aanbevolen de 
Europese burgers te betrekken bij de organisatie van raadplegingscentra. Het 
benadrukt het idee dat "convergerende technologieën convergeren naar een 
gemeenschappelijk doel. Het gaat altijd om het opstellen van een agenda. Daarom zijn 
convergente technologieën bijzonder geschikt voor het doelbewust opnemen van 
publieke en politieke belangen. "Hij adviseert dat de algemene beleidsdoelstelling die 
van de Lissabonstrategie moet zijn, die oproept tot het concurrentievermogen van de 
Unie in de kenniseconomie, maar dan wel op een duurzame en inclusieve manier. 

 
  

                                                 
97  "Nano-Bio-Info-Cogno-Socio-Anthro-Philo-" Europese Groep op hoog niveau voor de 

voorspelling van de nieuwe technologiegolf: Converging Technologies - Shaping the Future of European 
Societies Brussel Europese Commissie 2004.Voir le site: http://www.ntnu.no/2020/final_report_en.pdf 
voir pp.3-4  

http://www.ntnu.no/2020/final_report_en.pdf
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25.. Debat over ethiek, filosofie en menswetenschappen, vanaf het begin. 
 

Het verslag legt ook de nadruk op ethiek en reflectie op basis van de filosofie en de 
menswetenschappen98. De agenda van CTEKS (Converging Technologies for Europe's 
Knowledge Society) is geen top-downproces. Maar het is geïntegreerd in het hart van 
het creatieve proces van technologische ontwikkeling.  In het dagelijks taalgebruik 
betekent dit dat we niet alles gaan voorbereiden, alle beslissingen nemen en 
vervolgens het publiek raadplegen om hen beleefd te vertellen dat ze het pakket 
allemaal moeten accepteren. Nee, wat we hier willen is dat het publiek samen met de 
wetenschappers beslist waar deze technologieën voor gebruikt gaan worden. Wat 
voor soort samenleving willen we nastreven. Wat is de agenda die we voor onszelf 
opstellen. We hebben een totaal andere visie op de rol van de wetenschap en de 
wetenschappers in de samenleving. 

En de tekst vervolgt: "Beginnend met wetenschappelijke interesse, en 
technologische expertise, breidt de (discussie)kring zich uit naar de sociale en 
geesteswetenschappen, meerdere belangengroepen (stakeholders), om deze 
"Verbreding van de convergentiekringen WiCC" (Cercle concentrique de convergence 
de plus en plus large) te vormen.  

Ook de ethiek is geen kleine bijlage die achteraf wordt toegevoegd, zonder dat deze 
tijdens het proces wordt geraadpleegd. Nee, ethiek staat centraal in het proces van 
agendabepaling. Dat wil zeggen, vanaf de eerste minuut. Het is de kern van de 
reflectie. Om vergelijkbare redenen zijn ethische en sociale overwegingen niet extern 
aan het proces en reageren ze a posteriori. Maar door middel van het EuroSpecs-
proces dat wij voorstellen, is het doel om het (ethische) bewustzijn binnen het 
onderzoek en de ontwikkeling van convergerende technologieën te vergroten". 

 
 

26.. Nieuw contract tussen maatschappij en wetenschap (win-win) 
 
Tot slot wordt aan het eind van het verslag gesproken over een "nieuw contract 

tussen de maatschappij en de wetenschap". Het publiek wordt niet langer gezien als 
een obstakel voor de ontwikkeling van de wetenschap, maar eerder als een onmisbare 
hulpbron die de samenleving in staat stelt te kiezen tussen wetenschappelijke 
toepassingen die positief zijn voor de toekomst van de mensheid en toepassingen die 
dat niet zijn.  

 
Uitstekend verslag. Goed gedaan, meneer. Dit is de 21e eeuw.  
 
 
 

                                                 
98  Ibidem: "Nano-Bio-Info....... Europees verslag Pagina 4:  
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CONCLUSIE VAN HOOFDSTUK 9 : 
 

Het negatieve scenario bestaat dus. Het is krachtig en levendig. Er zijn inderdaad 
enorme filosofische, politieke, economische en financiële krachten die besloten 
hebben om het uit te voeren. Bijvoorbeeld de National Science Foundation van de 
Verenigde Staten en alle belangrijke krachten die er omheen draaien. En dat is al sinds 
2002 het geval. Laten we ons dus geen illusies maken. Natuurlijk wilden we niet ingaan 
op de technologische details van deze zeer interessante verslagen aan zowel de 
Noord-Amerikaanse als de Europese kant. Dat zou ons te ver hebben verwijderd van 
het doel van dit hoofdstuk, namelijk het beschrijven van het negatieve scenario en het 
objectieve bewijs van het bestaan ervan. 

 
Het eenvoudige idee dat ik hier naar voren wil brengen is dit: 
Het gevaar ligt niet bij een bepaalde persoon of groep personen die slecht of slecht 
bedoeld zijn. Natuurlijk zijn er altijd maffia's, maar ik heb hier op dit moment niet te 
maken met die sector.  
Het gevaar schuilt ook niet in deze of gene technologie. Het ligt in de onbewuste 
manier van kijken en handelen van de stervende "moderne" beschaving. Het gevaar 
schuilt in het verouderde wetenschappelijke paradigma, in de schaal van waarden die 
niet meer past bij het tijdperk dat we betreden. We reproduceren deels dezelfde 
fouten die we aan het eind van de Middeleeuwen maakten, toen we probeerden de 
eerste industriële gereedschappen met middeleeuwse en agrarische concepten te 
beheren. 
 
Onze werkhypothese is dat sommige leiderschapskringen in de Verenigde Staten, nog 
steeds volledig in het moderne paradigma zijn, en zelfs een bevroren moderniteit 
stopte rond de jaren 1800, om een reeks redenen. En dit Converging Technologies 
Report van 2002 is een uitstekend voorbeeld van een verouderde moderne opvatting 
van wetenschap. En deze opvatting van wetenschap als : 

 objectief en de waarheid op zich te laten komen, dankzij de "objectieve 
experimentele methode",  

 onafhankelijk: het is niet nodig om de publieke opinie te raadplegen, wat 
wordt gezien als een obstakel dat moet worden omzeild of opgevoed. 

 Gericht op een "aanbodzijde economie". De visie is dat alles wat de wetenschap 
produceert uitstekend is en gecommercialiseerd moet worden. De publieke 
opinie zal "overtuigd" moeten worden om alles te kopen wat door wetenschap 
en technologie wordt geproduceerd.  

Wat ons in de huidige context bijzonder gevaarlijk lijkt, is om deze "moderne" 
opvatting van de wetenschap absoluut onafhankelijk te houden, zoals die op een 
altaar is verdeeld en gescheiden is van de menselijke en historische context. Prigogine 



128 

128 

en Stengers hebben prachtige en zeer verhelderende pagina's over deze "onbewuste 
waarzeggerij" van de wetenschap door de eeuwen heen:  
"De wetenschap, die seculier is geworden, is de profetische aankondiging gebleven van 
een wereld die wordt beschreven zoals ze wordt beschouwd vanuit een goddelijk of 
demonisch standpunt: de wetenschap van Newton, de nieuwe Mozes die de waarheid 
van de wereld heeft ontdekt, is een geopenbaarde, definitieve wetenschap, vreemd 
aan de sociale en historische context die haar identificeert als een menselijke activiteit. 
We vinden dit soort profetische, geïnspireerde verhandelingen door de hele 
geschiedenis van de fysica heen99. 
Zoals Prigogine, Nobelprijswinnaar in de natuurkunde, heel goed aangeeft, is het 
probleem met het "moderne" wetenschappelijke paradigma juist dat de "moderne" 
wetenschap vreemd is aan de sociale en historische context die haar juist haar 
menselijke karakter geeft. En omdat het zichzelf als "goddelijk" beschouwt, als 
geïnspireerd, loopt het echt het gevaar om demonisch te worden. 
Het enorme gevaar dat aan de horizon opdoemt is dat wetenschap en technologie hun 
blinde opmars voor onbepaalde tijd zullen mogen voortzetten en onze beschaving 
zullen ontmenselijken zonder het te beseffen. En op de lange termijn is de logica die 
wordt geactiveerd een logica van de dood die door niets lijkt te kunnen worden 
tegengehouden. In de "moderne" context die door de almachtige rede wordt 
gedomineerd, zijn er namelijk geen, absoluut geen mogelijke waarborgen. We hebben 
de indruk dat er sprake is van een onontkoombare ontwikkeling die leidt tot rampen 
die we liever niet zien. Dit is de waarschuwing van professor Jean-Pierre Dupuy100, die 
lesgeeft in Parijs en Stanford, Californië. Hij is erg pessimistisch: 
"Het ergste scenario kan niet worden gezien als iets dat in de toekomst kan of moet 
gebeuren, maar als iets dat kan of moet gebeuren als er actie wordt ondernomen. In 
het eerste geval is het slechtst denkbare scenario van de orde van grootte van een 
prognose; in het tweede geval is het een voorwaardelijke veronderstelling in een 
deliberatie die ertoe moet leiden dat uit alle openstaande opties de optie(s) wordt 
(worden) gekozen die dit slechtst denkbare scenario aanvaardbaar maakt (maken). Dit 
is een "minimale" benadering: de maximale schade minimaal maken. Het 
minimaliseren van het ergste is echter niet hetzelfde als het nul maken.  
Het is juist de relevantie, of zelfs het bestaan van de mogelijkheid van dit worst-case 
scenario dat kan en moet leiden tot reflectie en actie, schrijft Corinne Lepage. Ik ben 
het eens met dit oordeel. Ik vrees dat dit punt voor risicomanagers weinig zin heeft. 
Het verschrikkelijke van een ramp is dat we niet alleen niet geloven dat het zal 
gebeuren, maar dat het, als het eenmaal gebeurt, deel lijkt uit te maken van de 
normale orde van de dingen. »  

                                                 
99  Ilya PRIGOGINE en Isabelle STENGERS, La Nouvelle Alliance, Métamorphose de la Science, 

Gallimard, Parijs, 1979, p 88.  
100 Jean Pierre DUPUY: Pour un catastrophisme éclairé, Quand l'impossible est certain, Paris, Seuil, 

2004. Over Professor DUPUY zie ook http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Dupuy  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Dupuy
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Aan de andere kant is de toon van het Europese document in een heel andere richting, 
men kan het direct voelen. Dit komt omdat de onderliggende visie zonder meer 
transmodern is: 

 Zij is van mening dat niet elke wetenschappelijke ontdekking op zich nuttig is 
voor de burgers. Het standpunt is veel kritischer en waarschuwt voor echte 
gevaren. Het ethisch debat wordt nieuw leven ingeblazen en komt centraal te 
staan. 

 Hier keren we de trend om en gaan we over op een "aanbodeconomie" (de 
technowetenschap blijft nieuwe producten produceren en "aanbieden" die de 
burgers geacht worden te kopen), op een "vraageconomie" waar de 
wetenschap probeert in te spelen op de soms "impliciete" eisen van de 
samenleving, met inbegrip van duurzaamheid en sociale cohesie en een 
menselijke en levensgerichte toekomst. 

 Het is anders gesitueerd ten opzichte van de wetenschap. Het wordt geplaatst 
in een maatschappelijke en historische context van dialoog met andere 
menswetenschappen en met burgers.  

 Er wordt zelfs gesproken over een nieuw wetenschapspact met de burgers. 
 
We willen deze conclusie afsluiten met een belangrijk citaat van Jeremy Rifkin, in 

zijn beroemde boek "The European Dream101": 
 
"Het is nog te vroeg om met zekerheid te zeggen of Europa de wereld naar een 

nieuwe renaissance leidt. De multilaterale overeenkomsten, verdragen en richtlijnen, 
evenals de gedurfde en zeer toekomstgerichte initiatieven, suggereren zeker een 
radicale heroverweging van de manier waarop wetenschap en technologie worden 
benaderd en uitgevoerd. Door het toenemende gebruik van het voorzorgsbeginsel en 
het systeemdenken loopt Europa voor op de Verenigde Staten en andere landen bij het 
herinterpreteren van wetenschappelijke en technologische kwesties in een mondiale 
en onderling verbonden wereld.  

Maar we moeten voorzichtig zijn. Voor de oude Verlichtingsvisie van de 
machtgedreven wetenschap is het nog steeds de dominante visie in onderzoek en 
ontwikkeling, en in de marktintroducties van de meeste nieuwe technologieën, 
producten en diensten. Dit geldt in Europa, Amerika en elders in de wereld. 

Het is nog maar de vraag of de Europese overheid deze nieuwe visie op de 
wetenschap effectief kan afdwingen op het niveau van het wettelijke regime door 
middel van commerciële toepassingen op de markt die nog binnen de oude visie vallen. 

Op de lange termijn zal het succes van de overgang naar een nieuw 

                                                 
101  Jeremy RIFKIN: "De Europese droom: wanneer de visie van Europa op de toekomst de 

Amerikaanse droom stilletjes verduistert. Tarcher Penguin 2004. pagina 356-7: De Europese Droom: of 
hoe Europa in onze verbeelding stilzwijgend Amerika overschaduwt. Fayard Parijs, 2005. 
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wetenschappelijk tijdperk afhangen van het feit of de industrie zelf het nieuwe 
voorzorgsbeginsel en het systeemdenken in haar onderzoeks- en 
ontwikkelingsplannen internaliseert of niet. En of het begint met het creëren van 
nieuwe technologieën, producten en diensten die vanaf het begin volledig duurzaam 
en milieugevoelig zijn. »  

 
We delen Rifkin's visie. 
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HOOFDSTUK 1O: TRANSMODERNITEIT:  
EEN NIEUW VERHAAL 

 
 
 
Een nieuwe basiswaarde 
 
Wat is dan transmoderniteit? Is het het einde van de rationaliteit en de wetenschap? 
Gaan we naar een geglobaliseerd en geglobaliseerd "New Age"? In de richting van de 
irruptie van totaal irrationele redeneringen? Gaan we terug naar een periode van 
middeleeuws obscurantisme? Dit lijkt de angst van sommige intellectuelen te zijn.  
Transmoderniteit is een nieuwe vertelling, een nieuwe manier om ons bestaan vorm 
te geven (paradigma).  
En de dominante waarde van deze nieuwe waardenmatrix is het voortbestaan van de 
mensheid door een nieuwe relatie met de natuur en de kosmos. Want als we niet 
veranderen zijn we in levensgevaar. 
Laten we niet vergeten dat in de moderne visie waar we vandaan komen, de 
dominante waarde, de horizon van de waarden, de strijd tegen alle obscurantisme 
was.  
We zijn niet meer in dezelfde wereld. 
 
 
De transmoderne samenleving. 
 
Laten we proberen deze nieuwe manier van kijken te markeren: 
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Tijd en ruimte opnieuw gedefinieerd. 
 
Tijd, ruimte en materie worden vrij fundamenteel geherdefinieerd. 
Prigogine en Stengers102 laten op bewonderenswaardige wijze zien dat de moderniteit 
de omkeerbare tijd van Newton heeft gevestigd en ingewijd. Wanneer hij de tijd meet 
die de appel nodig heeft om van de boom te vallen, kan hij het experiment voor 
onbepaalde tijd herhalen en zal het resultaat altijd hetzelfde zijn. Het experiment is, 
volgens de definitie van een wetenschappelijk experiment, oneindig reproduceerbaar. 
Men kan dus teruggaan in de tijd en het experiment opnieuw beginnen. De 
"wetenschappelijke" tijd van Newton is dus een omkeerbare tijd. Alle "klassieke" 
natuurkunde en wetenschap zijn gebaseerd op deze omkeerbare tijd die de 
voorwaarde is voor de mogelijkheid van de "wetenschappelijke methode", aangezien 
deze gebaseerd is op de "reproduceerbaarheid van het experiment". 
Het onderzoek van Prigogine toont echter aan dat de fysica van Newton een 
uitzondering is op het geheel van de fysica. Als we bijvoorbeeld rekening houden met 
de dissipatieve structuren die hem zijn Nobelprijs opleverden, is de tijd in de analyse 
van dissipatieve structuren niet meer omkeerbaar, want als ik een dissipatieve 
structuur meet op tijdstip t1, krijg ik niet hetzelfde resultaat als wanneer ik die meet 
op tijdstip t2. De tijd is niet langer neutraal of omkeerbaar. We keren dus terug naar 
dezelfde tijd als die van de poëzie en het dagelijks leven, wat uiteraard niet 
omkeerbaar is 103 . Sluit dus de omkeerbare en lege tijd van Newton af. Het is 
begrijpelijk dat deze veranderingen een beetje opschudding veroorzaken in 
wetenschappelijke kringen. Want eindelijk is het de hoeksteen van de 
"wetenschappelijke methode" die in elkaar stort! 
In de visie van Descartes en Newton, die nog steeds het moderne paradigma 
domineert, is de ruimte tussen de sterren en binnen het atoom een lege ruimte en 
wordt de materie als inert beschouwd. De wetenschap stelt nu echter een nieuwe en 
heel andere visie voor. Namelijk die van een ruimte die een belangrijke reserve aan 
energie vormt, die tot nu toe niet door onze technologieën werd geëxploiteerd104. 

                                                 
102  Ilya PRIGOGINE en Isabelle STENGERS: Tussen tijd en eeuwigheid. Flammarion Poche 1993. Zie ook 

La Nouvelle Alliance, Métamorphose de la Science, Gallimard, Parijs, 1979; 
103  Ik kan het niet laten om de regels van de romantische dichter LAMARTINE te citeren:  

 "Oh, tijd om je vlucht op te schorten.  
  En jij, in je eigen goede tijd, schort je klas op.  
  Laten we genieten van de snelle geneugten  
  Een aantal van de beste tegenwoordig. 
 Zoveel ellendige mensen hier beneden smeken je,  
 Zinken, zinken voor hen,  
 Vergeet de gelukkigen. » 
104 Er bestaat een hele literatuur over "vacuümenergie". Er zijn zelfs vroege prototypes van kosmische 

energiemotoren die al in gebruik zijn. Maar als deze technologie zich echt zou ontwikkelen, zou dat de 
ineenstorting betekenen van veel van onze energierijken. De mensheid lijkt niet klaar voor dit soort 
energierevolutie. http://findarticles.com/p/articles/mi_m1134/is_1_112/ai_97174202 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m1134/is_1_112/ai_97174202
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Overigens is hij, zoals Pierre Teilhard de Chardin had ingezien, volledig begiftigd met 
bewustzijn. Het komt zelfs uit het bewustzijn. Einstein toonde aan dat materie als 
gecondenseerde energie zou zijn. In zijn beroemde theorie van "algemene relativiteit" 
stelde en demonstreerde hij zijn beroemde vergelijking die Energie (E), massa (m) en 
de lichtsnelheid (c) met elkaar verbindt: Energie is gelijk aan Massa vermenigvuldigd 
met het kwadraat van de lichtsnelheid: E = Mc². Er is dus een directe correspondentie 
tussen Massa en Energie. We zitten inderdaad in een andere visie op de werkelijkheid. 
En merkwaardig genoeg beseffen we vandaag dat sommige Richi's van India al 
gelijkaardige dingen zeiden over materie, ... duizenden jaren geleden. 
 
 
Naar een nieuwe metafysica M3 waar het bewustzijn voorop staat 
 
Maar, laten we wat verder gaan in de relatie tussen materie en bewustzijn. Willis 
Harman's studies105 dienen mij hier als referentie in deze zaak, zoals ze, bij mijn weten, 
veruit het meest geavanceerd en tegelijkertijd eenvoudig te lezen en te begrijpen zijn. 
Volgens hem staan we aan de vooravond van een tweede "Copernicaanse revolutie". 
Want het is de filosofische opvatting van het universum en de kosmos die voor onze 
ogen schommelt, zonder dat we het beseffen. Inderdaad, een Type 1 metafysica 
maakt plaats voor een Type 3 metafysica. Wat zijn deze drie metafysica? Wat zijn dat? 
In de M1-metafysica is de basis van alles materie in combinatie met energie. Om de 
werkelijkheid te bestuderen moet men uitgaan van de meetbare wereld; dit is de 
enige wetenschappelijke manier om dat te weten. Het bewustzijn ontstaat uit de 
materie als het evolutieproces ver genoeg gevorderd is. Alles wat we weten over het 
bewustzijn moet gerelateerd zijn aan onze kennis van het functioneren van de cellen 
(materie) van het menselijk brein. De metafysica M2 is dualistisch in die zin dat het 
twee constitutieve bases van het Universum naast elkaar zet: materie-energie en 
bewustzijn. Wat de metafysica M3 betreft, gaat het uit van het bewustzijn: het is van 
mening dat de basis van het hele universum het bewustzijn is.  
Kortom, in deze nieuwe visie (M3) staan geest en bewustzijn voorop, terwijl materie-
energie als het ware uitgaat van het bewustzijn. De metafysica waar we aan gewend 
zijn wordt zo als een sok op zijn kop gezet. Als we kijken naar de kwantumfysica, 
beseffen we dat het meest recente onderzoek precies in de richting gaat die Willis 
heeft aangegeven. 
Een schokkende veronderstelling? Misschien. Praten ze erover op onze 
universiteiten? Niet genoeg. Of helemaal niet. Maar, nogmaals, Willis Harman is een 
van de grote denkers van Silicon Valley als een vooraanstaand lid van het Stanford 
Research Institute. Hij is ook de mede-oprichter van de World Business Academy. Hij 

                                                 
105  Willis HARMAN, Global Mind Change, de belofte van de laatste jaren van de twintigste eeuw. 

Instituut voor Noetische Wetenschappen (Sausalito, Ca. www.noetic.org). Une seconde édition de ce 
livre est publiée par Berret en Koehler, San Francisco.1998.  
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was ook directeur van het Instituut voor Noetische Wetenschappen. Een serieus 
persoon, kortom. Daarom denk ik niet dat zijn gedachten met een simpele 
handomwenteling kunnen worden verworpen. Integendeel, zijn hypothese zou wel 
eens een van de knooppunten van het nieuwe paradigma kunnen worden. Net zoals 
de ontdekkingen van Copernicus en Galileo in het hart van de moderne visie stonden. 
Maar als je erover nadenkt, gaan de ontdekkingen van de kwantumfysica in feite in 
dezelfde richting en kunnen ze beter worden uitgelegd in deze nieuwe metafysica.  
Wanneer men in netwerken in de kennismaatschappij werkt, wordt men zeer snel 
geconfronteerd met fenomenen van collectief bewustzijn binnen het netwerk. 
Sheldrake's werk106 krijgt een vrij concrete en zelfs operationele dimensie. Hij heeft 
het over een morfogenetisch veld dat mensen maar ook dieren op een onmiddellijke 
manier met elkaar verbindt. Dit gaat in de richting van M3-metafysica. En het 
netwerkbeheer moet deze overwegingen wellicht zeer serieus nemen. 
 
 
Naar een nieuw wetenschappelijk paradigma: UNESCO 
 
UNESCO loopt al jaren voorop in de reflectie over de wetenschappelijke 
paradigmaverschuiving. Het heeft congressen van zeer hoog niveau over dit thema 
georganiseerd, waarbij persoonlijkheden van het hoogste wetenschappelijke kaliber 
werden samengebracht. 
Een van de laatste symposia over dit thema vond plaats in Tokio. Michel Random107 
was de redacteur van een boek over de debatten van dit Tokyo Colloquium, 
georganiseerd door UNESCO in 1995. 
"Dus we zien het begin van deze bewustzijnsmutatie in verband met het overleven van 
de planeet. We bevinden ons in de fase van het bewustzijn zelf, in de fase van de 
diagnose, die zelf de periode van zorg, het leven in de buitenlucht en de hoop op 
genezing genereert... 
Sinds de Renaissance zijn de krachten van de tweedeling op alle religieuze, sociale en 
wetenschappelijke gebieden aan het werk. En ... deze zeven eeuwen 
vertegenwoordigen de cyclus van wat men de "verleiding van de geest" zou kunnen 
noemen. De geest wordt verleid door de kennis van de verboden vrucht, door het 
dualisme van Goed en Kwaad, door de scheiding van voorwerp en onderwerp, van 
mens en natuur, van geest en lichaam, enz. 
Zullen de volgende zeven eeuwen die van "reïntegratie van de geest" zijn? Dat wil 
zeggen, de terugkeer van de Boom van Leven en Kennis...Dit betekent een 
convergentie tussen de wetenschappelijke benadering en de duizendjarige wijsheid 

                                                 
106  Rupert SHELDRAKE : Une nouvelle science de la vie, Éditions du Rocher (19 juni 2003), Collectie 

: Wetenschappen Humaines, 233 pagina's 
107 Michel RANDOM (+) redacteur: The Changing Future: The UNESCO Symposium in Tokyo Albin 

Michel Paris, 1996. Citaat pagina 85. 
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van tradities, een nieuwe relatie tussen aarde en hemel, een ontwaakt bewustzijn dat 
de mens en het Universum één zijn. 
Als de mens in staat is om op te stijgen naar die visie, als zijn bewustzijn de aard van 
het Creatieve Bewustzijn kan herkennen en zich ermee kan verhouden, zal hij 
overleven. (86) 
 Mijn gevoel is dat het op het fundamentele niveau van ruimte, tijd, materie en 
bewustzijn is dat onze opvattingen in de diepte veranderen. En we staan nog maar 
aan het begin. Dit is een van de fundamentele uitdagingen van de kennismaatschappij. 
Het kan alleen functioneren in deze nieuwe concepten van tijd, ruimte en bewustzijn. 
 
 
Het concept van de waarheid: 
 
We raken hier aan een van de centrale kenmerken van transmoderniteit. Inderdaad, 
zowel de premoders als de modernen hebben een onverdraagzaam concept van de 
waarheid. En in een globale wereld is dit een groot probleem. We voelen het, als we 
het beroemde artikel van professor Samuel Huntington van Harvard over de botsing 
der beschavingen (1993) lezen. De mentaliteit en de visie die ten grondslag liggen aan 
dit artikel zijn modern en intolerant. En het is dezelfde onverdraagzaamheid die in het 
Amerikaanse buitenlands beleid wordt aangetroffen, die bovendien de uitvoering van 
de visie van het artikel lijkt te zijn: de botsing met de islam, ongeacht de kosten. 
De nieuwe epistemologie, de nieuwe definitie van de waarheid die langzaam op zijn 
plaats komt, is totaal anders. Ook hier raken we aan een zeer belangrijk element van 
transmoderniteit. Het beeld dat ik voorstel is dat van de holle tafel. 
 
 
Politieke betekenis van deze nieuwe definitie van de waarheid. 
 
In de eenheid voor prospectieve studies hadden we de eer om onze wekelijkse 
vergaderingen te houden rond de tafel die voor de eerste vergaderingen van de 
Commissie was gebouwd. Volgens de legende is het ontworpen door Jean Monnet zelf. 
Het is een tafel die bestaat uit driehoekige stukjes taart die in elkaar passen, maar het 
midden van de tafel is een cirkelvormig gat. Voor mij is deze tafel het krachtigste 
symbool van transmodern en planetair.  
Elk van de partners rond de tafel is gelijk aan de andere. De landen van de Unie zijn 
gelijk, ongeacht hun omvang, zelfs Luxemburg. Geen dominant land! Maar 
daarbovenop is het centrum hol. Niemand heeft de ultieme waarheid. Iedereen wordt 
uitgenodigd om naar het centrum te lopen. Dit is de betekenis van de "weg van het 
zijn" waar Heidegger, of Gabriel Marcel, in de filosofie ons over vertelt. Het is ook de 
weg waarlangs joodse, islamitische, christelijke, boeddhistische en atheïstische 
mystici getuigenis afleggen. In feite is het zo dat hoe meer men naar het centrum toe 
gaat, hoe minder men weet, hoe minder men de waarheid kan formuleren, hoe 
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minder men gehecht is aan de eigen theologische of ideologische formulering. En dit 
is wat we zien: hoe meer overheidspolitici gewend raken aan samenwerking, hoe 
meer Europees ze worden, hoe meer ze een nieuw niveau van politiek bewustzijn 
krijgen. Hoe meer zij zich bewust worden van de mondiale verantwoordelijkheden van 
de EU in een wereld in crisis.  
Op een meer algemeen niveau is het beeld van de holle tafel een opvatting van de 
waarheid waarin elke cultuur in de wereld gelijk is aan de andere en wordt uitgenodigd 
om op gelijke voet bij te dragen aan de oplossing van de wereldproblemen. En 
tegelijkertijd, hoe meer ieder naar het centrum toe gaat, hoe minder hij weet, hoe 
minder hij de waarheid "bezit", hoe minder hij probeert om het aan anderen op te 
leggen. Dit is het concept van de waarheid dat gevonden wordt onder mystici van alle 
wereldreligies. Ze getuigen allemaal van dezelfde visie op de waarheid, op het niveau 
van hun diepste ervaring. En het lijkt erop dat de nieuwe generatie zich behoorlijk op 
haar gemak voelt bij deze nieuwe visie op de waarheid.  
Zoals we kunnen zien, zijn we ver voorbij de postmoderne opvatting die, door het 
deconstrueren van de waarheden, uiteindelijk de mogelijkheid van de waarheid zelf 
oplost en leidt tot relativisme. 
 

Figuur 1: Transmoderne Waarheid: Radicale Tolerantie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naar een nieuwe tolerante beschaving? 
 
Het is begrijpelijk dat de hele nieuwe wereldbeschaving die rond deze 
kennismaatschappij wordt geboren, een fundamenteel geweldloze en tolerante 
beschaving is. Maar niet relativistisch. De waarheid bestaat, maar niemand heeft er 
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controle over. Maar onze leiders zijn er nog niet helemaal. De Europese Unie komt 
dichterbij, maar legt het niet goed uit aan de burgers.  
De strijd tussen tolerantie en intolerantie is echter altijd moeilijk en moeilijk te 
beheersen. Wat kan er worden gedaan om gewelddadige intoleranten op een 
geweldloze manier tegen te gaan? Wat doen we als we transmodern en tolerant zijn 
en een conflict hebben met een "modern" of een intolerant "premodern"?  
De transatlantische dialoog is in feite een dialoog tussen het moderne/1800-
paradigma en het transmoderne paradigma, maar degenen die het hebben begrepen 
durven het niet te zeggen, of worden niet gehoord. 
 
 
Een heilige nieuwe 
 
Tegelijkertijd zijn we ook getuige van een snelle en diepgaande evolutie van het gevoel 
van het heilige binnen de generaties. Terwijl voor de generatie, geboren in 1900, het 
heilige verbonden was met de afstand (verticale ruimte) van de materie en het 
lichaam om te kunnen opstijgen naar het goddelijke dat het verst van de materie 
verwijderd zou zijn en "opwaarts" zou liggen, zijn we nu getuige van een 180° 
omkering van de notie zelf van het heilige.108 Voor de jongere generatie lijkt het erop 
dat het heilige eerder verbonden is met de "herverbinding" met de natuur en de 
kosmos (horizontale ruimte). Het heilige is eerder naast ons en in ons. Het gaat om 
het opnieuw verbinden, omdat we deel uitmaken van de kosmos, en we kunnen 
onszelf op geen enkele manier als "boven" of "superieur" of dominant beschouwen. 
Deze nieuwe heiligheid is gekoppeld aan het gevaar van de collectieve dood. En de 
jongere generatie heeft het best begrepen dat als we ons niet opnieuw met de kosmos 
verbinden, als we ons niet minder prometheïsch opstellen, we het uitsterven van de 
menselijke soort riskeren. Dat is hun impliciete heiligheid. 
 
 
Structurering van het vermogen in netwerken 
  
Hier zijn de dingen duidelijk. Je kunt geen kennis creëren door in een piramide te 
opereren. Het werkt niet. Voor zover de energiepiramide industriële efficiëntie 
mogelijk maakte, blijkt deze hier ongeschikt te zijn. Integendeel, het netwerk wordt 
het onmisbare werkinstrument dat de uitwisseling van kennis en dus de creatie van 
nieuwe kennis bevordert. Op het niveau van de macht is het zeer subversief omdat er 
geen manier is om een netwerk te controleren. Er is een strikte gelijkheid tussen de 
leden. We hebben dit in het vorige hoofdstuk in detail gezien. 

                                                 
108  We zullen met grote belangstelling het collectieve werk van Basarab NICOLESCU lezen: "Le 

sacré aujourd'hui". Éditions du Rocher, Parijs 2003. Deze reflectie op hoog niveau brengt gelovigen en 
ongelovigen samen. Ze getuigen van de nieuwe richtingen die het heilige in de 21e eeuw inslaat. 
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Maar wat belangrijk is om op te merken is dat voor het eerst in millennia de 
structurering van de macht zich lijkt te bewegen in de richting van niet-gewelddadige 
patronen. Als dit wordt bevestigd, althans in het positieve scenario, kan dit betekenen 
dat de mensheid uit een bewustzijnsniveau stijgt. 
 
 
 De toekomst van deskundigen en "geestelijken": 
 
We hebben gezien dat de moderniteit, zonder het te beseffen, piramidale structuren 
en het klerikalisme heeft getransponeerd, dat nog steeds zeer levendig is in de vorm 
van bijvoorbeeld de controle van economen over elkaar, maar ook de positie van 
economen ten opzichte van de overheid, de media en de maatschappij. Ze blijven de 
ware en vaak ook de valse "prediken", zonder zich zorgen te maken of zelfs maar in 
het minst te worden ondervraagd. Dit is verbazingwekkend. Een beetje zoals de 
theologen die onverstoorbaar bleven afwijken van het geslacht van de engelen in het 
midden van een religieuze oorlog.  
Hier, in de nieuwe kennismaatschappij, heeft iedereen toegang tot kennis op het web. 
En de nieuwe generatie netwerken in deze nieuwe maatschappij, is op zoek naar 
ervaring of misschien begeleiding in hun spirituele reis, maar zeker niet naar een 
tussenpersoon die "weet" wat het goddelijke denkt en bevelen geeft. Het is juist de 
notie van de tussenpersoon, of zelfs de expert, die waarschijnlijk in crisis verkeert. 
 
 
27.De belangrijkste bezigheid: de kenniseconomie. 
 
Dit is het thema van dit boek: We veranderen onze productiemiddelen en daarmee 
onze kijk op de wereld, op "Weltanschauung".  
Maar deze nieuwe economie kan zich pas echt ontvouwen in een tolerante, 
genetwerkte transmoderne visie. 
Dat is het thema van dit boek. 
 
 
De wetenschappelijke methode: 
 
Natuurlijk gaan we niet afzien van analyse, maar in een globale wereld in gevaar 
kunnen we niet langer genoegen nemen met analyse. Bovendien hebben we zojuist 
gezien dat de basis van de legitimiteit van de wetenschappelijke methode in een 
onomkeerbare tijd aan het verdwijnen is. En we hebben ook absoluut een synthese 
nodig die tot actie leidt. En we gaan zelfs verder dan de synthese, naar de holistische 
benadering, waarbij elk deel een weerspiegeling is van het geheel, of een beeld is van 
het geheel. 
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We moeten ook rouwen om het mooie beeld van de objectieve wetenschap, de 
zogenaamde niet-betrokkenheid van de waarnemer bij de "wetenschappelijk" 
geobserveerde ervaring, die dus voor onbepaalde tijd reproduceerbaar en dus waar 
is. Dat is allemaal in het verleden. Dit was de mooie moderne visie, maar het verzet 
zich niet tegen de denkers van de nieuwe fysica zoals Prigogine en al degenen die na 
hem kwamen, bijvoorbeeld degenen die werken in de convergentie van technologieën 
rond nanotechnologieën. 
En zo wordt de wetenschappelijke benadering weer een poëtische benadering van de 
natuur, zoals Prigogine het zo treffend verwoordde aan het einde van het "Nieuwe 
Verbond". 
Er wordt zeker nog heftig gevochten. En veel mensen beseffen niet eens dat ze in de 
achterhoede vechten. 
 
 
De toekomst van wetenschap en technologie in de transmoderne samenleving 
 
Het is duidelijk niet de bedoeling om wetenschap en technologie of alle briljante 
veroveringen van de moderniteit op te geven. Wat verandert is de horizon. Het is klein 
en het is enorm. De horizon is niet langer die van de emancipatie van de emancipatie 
van de mensheid door middel van wetenschap en technologie. En deze zijn perfect vrij 
om zich te ontwikkelen in alle mogelijke richtingen, omdat het goed en waar is in zijn 
essentie. (Economie van het aanbod). 
De nieuwe horizon is die van een crisissituatie voor het overleven van de mensheid. 
Het gaat er dus om dit prachtige en krachtige technisch-wetenschappelijke instrument 
te heroriënteren naar de realisatie van een duurzame wereld en een toekomst voor 
onze nakomelingen. (Economie van de vraag). 
Ik zag deze nieuwe horizon voor wetenschap en technologie in een vergadering van 
de Europese Commissie in 2005109. Zie hoofdstuk 9. De EU loopt opnieuw voorop in 
de wereld. 
Maar natuurlijk zijn er andere krachten - en zeer krachtige - die zich in de 
tegenovergestelde richting bewegen. Dinosaurussen weten dat ze verdwaald zijn, 
maar ze zijn nog steeds erg machtig. Het is beter om de maatschappij van morgen op 
te bouwen dan ze met geweld te confronteren. 
     
 
Persoonlijk en structureel geweld. 
 

                                                 
109  Hier is de link naar de documenten van deze uitstekende bijeenkomst van het DG Wetenschap 

over de toekomst van wetenschap en technologie. 
http://cordis.europa.eu/foresight/conference_2005.htm  

http://cordis.europa.eu/foresight/conference_2005.htm
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We hebben gezien dat de moderniteit een ruimte van geweldloosheid heeft 
gecreëerd, nationale bodem, dankzij de structuren van de staat, in het bijzonder het 
onderscheid van bevoegdheden (Montesquieu). Het probleem is vandaag de dag dat 
het geweld terugkeert naar de staat door middel van terrorisme. Het is daarom 
absoluut noodzakelijk om het structurele geweld en daarmee de economische 
rechtvaardigheid tussen de staten aan te pakken. Het is onmisbaar omdat alles met 
elkaar verbonden is. 
De trend voor ons is duidelijk. In een geglobaliseerde wereld gaat het erom de 
geweldloosheid uit te breiden tot het niveau van de betrekkingen tussen de staten. En 
daarvoor is het ook een kwestie van het opzetten van een mondiaal economisch 
systeem dat werkelijk inclusief en rechtvaardig is. Dit is momenteel niet het geval. Ons 
wereldwijde systeem is noch duurzaam noch inclusief.  
We hebben hierboven gezien dat er op dit moment voor het overgrote deel van de 
mensheid geen spannende visie, geen horizon meer is. Dit is uiterst gevaarlijk. Zoals 
de Bijbel zegt: "Wanneer er geen visioen is, zijn de mensen zonder terughoudendheid" 
(Spreuken 29:18). En als we niet snel in deze richting handelen, zal het terrorisme in 
alle richtingen enorm toenemen. Want wanhoop leidt tot geweld. 
En de kennismaatschappij versterkt deze druk tot politieke geweldloosheid alleen 
maar. We hebben steeds meer het gevoel dat we werken in een wereldwijd netwerk, 
waar iedereen op gelijke voet staat, en dat hoe creatiever de interactie, hoe meer 
iedereen wordt verrijkt met nieuwe kennis. De kennismaatschappij duwt enorm in de 
richting van een geweldloze en win-win maatschappij. 
Opnieuw is de Europese Unie de belangrijkste voorloper op dit gebied, maar hoe 
slecht verkoopt ze haar koopwaar! Het is de eerste alliantie van geweldloosheid tussen 
staten. Het is de eerste transmoderne structuur ter wereld. Helaas presenteren 
politieke actoren het maar al te vaak als een markt. Het is het nemen van de middelen 
om het doel te bereiken.  
In het volgende hoofdstuk komen we meer in detail terug op de relaties tussen 
mannen en vrouwen. Laten we overgaan tot spirituele aspiraties in het openbaar.  
 
 
Van piramides tot netwerken 
 
In hoofdstuk 8 over de kenniseconomie hebben we al gezegd dat het onmogelijk is om 
kennis in piramidestructuren te creëren. Daarom zijn innovatieve bedrijven uit de 
kennismaatschappij, zoals "Google", gestructureerd in netwerken. 
Op veel gebieden zien we dat piramidestructuren zich in een steeds explicietere crisis 
bevinden. En dat wat leeft en bloeit is meer in de vorm van netwerken. 
 
 
 Religies en samenleving 
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Wat de transmoderne, planetaire kennismaatschappij herontdekt, is dat spirituele 
aspiratie, in welke vorm dan ook, deel uitmaakt van de diepste menselijke natuur. Jung 
herinnerde ons daar bijna een eeuw geleden aan. De moderniteit heeft dus de 
meesterlijke en gevaarlijke fout gemaakt om de mens af te snijden van zijn innerlijke 
dimensie. Dit is een echte stap terug voor de beschaving. De moderniteit is in dit 
opzicht een regressie geweest in termen van wijsheid en universeel bewustzijn.  
Voorlopig zijn we getuige van een eb van religieus in al zijn vormen. Er is een soort van 
bruisen, een bruisen. Een mix van het beste en het slechtste. Het is normaal. Er is een 
terugkeer van wat te lang is onderdrukt. 
Waar gaan we heen? Waarschijnlijk in de richting van een nieuwe acceptatie door de 
politieke structuren van het bestaan van deze dimensie van diepgang. We zullen 
waarschijnlijk tot de conclusie komen dat een totale scheiding niet mogelijk is, omdat 
we de mens niet kunnen amputeren vanuit een van zijn dimensies. Maar het zal een 
kwestie zijn van het handhaven van een onderscheid. Zoals mijn oude filosofiedocent 
altijd zei: "distinctio sed non separatio". Het is duidelijk dat de religieuze leiders van 
een land niet tegelijkertijd de politieke leiders moeten zijn, en vice versa. Het Iraanse 
voorbeeld is een uitstekend voorbeeld van wat niet de toekomst is. Maar het is niet 
langer mogelijk om het religieuze element uit te sluiten van de politiek. We hebben 
hem de deur uitgejaagd, maar hij komt terug door het raam en door de kelder! 
Maar ik ben het eens met Malraux die zou hebben gezegd: "De 21e eeuw zal spiritueel 
zijn of het zal niet zijn. ». De dimensie van het interieur komt terug met een 
wraakactie. 
 
 
 Leven na de dood: 
 
Een van de kenmerken van de transmoderne beschaving zal een andere visie op het 
leven na de dood zijn. De mensheid is als het ontwaken uit een slechte nachtmerrie, 
waar het werd gedomineerd door een diepe en verborgen angst voor de dood, omdat 
het leven na de dood volledig was ontkend en geëvacueerd.  
Hier is wat Willis Harman, een van degenen die de huidige verandering het beste 
uitlegt, zegt: "De moderne samenleving heeft een bijzondere eigenschap: ze leert de 
angst van de dood. En deze angst ligt ten grondslag aan vele andere angsten. De angst 
voor de dood dringt door in onze samenlevingen, vermomd als de vele manieren 
waarop we veiligheid zoeken". De moderniteit heeft daarbij een enorme collectieve 
regressie in het individuele en collectieve bewustzijn teweeggebracht. We zijn 
gekomen om het leven na de dood te vergeten en volledig te ontkennen. Dit is 
absoluut barbaars en regressief.  
Willis Harman gaat verder met te zeggen: "Maar de eeuwige wijsheid van de spirituele 
tradities van de wereld heeft haar onenigheid met deze visie op moderniteit geuit. Het 
stelt dat we ons in een universum van betekenis bevinden, waarin de dood van het 
fysieke lichaam slechts een voorbode is van iets anders. Mystieke en contemplatieve 
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tradities zijn nog verder gegaan en hebben meer details gegeven.110.." . Het is daarom 
dringend noodzakelijk om deze regressieve fase te doorbreken, om samen een project 
van Leven voor de generaties na ons op te bouwen.  
Plotseling zullen de nieuwe generaties herontdekken - en dit fenomeen wordt in stilte 
gerealiseerd - wat Wijsheid altijd heeft gezegd: dat het leven na de dood voortduurt 
en dat ieders weg naar het licht voortduurt, met min of meer omwegen.  
Wat al millennia lang duidelijk is, zal weer duidelijk worden. Het bewustzijnsniveau 
van de mensheid stijgt. Niemand zal dit fenomeen tegenhouden. 
 
 
Het lichaam als heilig: 
 
Goed nieuws voor onze gedesacraliseerde en gemarginaliseerde lichamen, aan de 
kant van ons leven zelf gezet. De beweging is al bezig met het teruggeven van een 
heilige dimensie aan het lichaam. 
Laten we een voorbeeld nemen: de herontdekking van de heiligheid van het lichaam 
door middel van enkele bewegingen in de Tai-Chi stijl, en meditatie, door middel van 
Tibetaanse zang. Niets nieuws, dit alles is al 8000 jaar lang in de Aziatische culturen te 
vinden. Maar miljoenen Chinezen... en westerlingen herontdekken het vandaag de 
dag.  
Zoals we in hoofdstuk 12 zullen zien, zijn er voorbeelden in overvloed. De 
herontdekking van de heiligheid van ons lichaam is aan de gang. Het is al te lang 
geleden dat we deze dimensie van ons leven lijken te zijn vergeten. En ineens is er een 
enorm ontwaken dat plaatsvindt. Zeker met excessen en blunders. Het is normaal. De 
mensheid snuift als ze ontwaakt. 
We zijn dus op weg naar individuele en collectieve reëncarnatie. 
 
 
De terugkeer van het juiste brein: evenwicht. 
 
De kennismaatschappij zal een maatschappij zijn die de nobele letters van de juiste 
hersenen zal herstellen.  

                                                 
110  Willis HARMAN : Global Mind Change : de belofte van de XXIe eeuw, Berret en Koelher, San 

Francisco, 1998. Pagina 84. "De moderne samenleving heeft een eigenaardig kenmerk - namelijk dat zij 
de angst voor de dood leert, en dat die angst aan de basis ligt van vele andere angsten.... en inderdaad 
de angst voor de dood doordringt in onze samenleving, vermomd in een veelheid van manieren waarop 
we "veiligheid" zoeken.  "Maar de "eeuwige wijsheid" van de spirituele tradities van de wereld is het 
er niet mee eens - heeft beweerd dat we ons in een in wezen betekenisvol universum bevinden waarin 
de dood van het fysieke lichaam slechts een voorbode is van iets anders. De mystieke en contemplatieve 
tradities zijn vaak verder gegaan om meer details  te geven,...  
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De industriële samenleving vraagt ons al eeuwenlang om linkse diensten. Zozeer zelfs 
dat het onderwijssysteem er eindelijk mee in het reine kwam, en door zijn 
humanistische doelen te laten varen, begon het meer en meer de voordelen van het 
linkerbrein te duwen en de wensen van het rechterbrein systematisch te verdringen.  
En dan komen opeens de goeroes van de kennismaatschappij ons vragen om 
creativiteit om kennis te creëren in netwerken. En er is paniek omdat de creativiteit 
volledig is gesmoord.  
Dan beginnen sommige visionairs ineens 111  formaties te ontwikkelen die de 
rechterhersenhelft reactiveren. Het is absoluut noodzakelijk en dringend. Het is 
duidelijk dat het doel is om een herstel van het evenwicht tussen de twee hersenen 
te bereiken. Dat is waar we allemaal naar verlangen, ...zonder het te weten. 
 
 
 

CONCLUSIE VAN HOOFDSTUK 10 :  
 
Dit hoofdstuk is bedoeld voor degenen die op een of andere manier al zijn overgestapt 
op een andere visie. Door hun ongemak met de moderniteit onder woorden te 
brengen, geeft het hen toestemming om hardop te denken wat ze impliciet dachten. 
Dit hoofdstuk is bedoeld om hen - nederig - te helpen bij hun reflectie. Dat is onze 
claim.  
Tot slot is dit hoofdstuk cruciaal in de architectuur van het boek, omdat het probeert 
de ribben te schetsen, de architectuur van deze nieuwe transmoderne manier van 
kijken. 
Het laat ook zien hoe anders de kennismaatschappij is, als we rekening houden met 
de belangrijke en ingrijpende veranderingen die zich op bijna alle gebieden voordoen 
en die binnen een generatie zullen rijpen.  
Ja, we veranderen de samenleving en we hebben de nieuwe economische en politieke 
instrumenten van morgen al in handen, als we de moeite nemen om ze goed te 
gebruiken. 
Maar we herhalen hier tot slot dat het gevaarlijk is, zelfs suïcidaal, om de 
kennismaatschappij met moderne middelen te beheren. Het is gevaarlijk 
onverantwoordelijk. 
 

 
 
 

                                                 
111  Daniel H. PINK: Een hele nieuwe geest: Waarom de rechterhersenhelft de toekomst zal 

regeren. Riverhead Books , New York, Penguin, 2006. Pink was een van de adviseurs en speechschrijvers 
van Vice President Al GORE en adviseur van Robert REICH toen hij Secretaris van Arbeid bij CLINTON 
was. 
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HOOFDSTUK 11: 
 

VROUWEN:  
TWEE KEER ZO EFFECTIEF  

IN DE KENNISMAATSCHAPPIJ  
 
 
 
Alle betrokkenen bij de kennismaatschappij zullen u vertellen dat vrouwen twee 

keer zo effectief zijn als mannen in het beheer van deze nieuwe, op de mens gerichte 
logica. 

Elke keer als ik een lezing geef, vooral als ik spreek voor een HR "Human Resources" 
publiek, vind ik dat het publiek meestal uit vrouwen bestaat. En dit geldt zowel in 
Belgrado, Sofia, Ljubljana, Zagreb, Skopje, Rabat, Fez, Savonlinna, Brussel als in 
Stockholm. En terwijl ik spreek zie ik de ogen van vrouwen die het steeds beter 
begrijpen. Ik zie de ogen van veel mannen in het publiek vager en vragend worden.  

Waarom? Maar het is heel eenvoudig. De waarden die ten grondslag liggen aan 
deze nieuwe maatschappij zijn helemaal niet meer de waarden van "bevel, controle 
en verovering", dat wil zeggen, patriarchale waarden. We hebben dit in detail gezien 
in het hoofdstuk over de kenniseconomie. De impliciete waarden van de 
kennismaatschappij zijn post-patriarchaal. Ze zijn meer vrouwelijk, meer yin. Dat is 
duidelijk. Maar niemand zegt dat. En de meeste ondernemers betreden deze nieuwe 
economie met een patriarchale, industriële mentaliteit. Waaghals! 

Simpelweg omdat de machine en de fabriek niet langer het centrale 
productiemiddel zijn en dat we dus moeten "voeden" en zorgen dat de mens creatief 
is. Hij moet als een team werken. Maar dit zijn problemen waar vrouwen mee te 
maken hebben bij de opvoeding van kinderen, en op een manier die ze gewend zijn 
om er dagelijks mee om te gaan. En vaak werken ze intuïtief, zoals vanzelfsprekend is, 
in netwerken en groepen. Spontaan zijn ze niet erg geïnteresseerd in commando- en 
controlewaarden. Ze hebben geen grote problemen met netwerken en het opgeven 
van energiepiramides. Ja, uit het Patriarchaat komen, daar zijn ze 90% voor. Want er 
zijn nog steeds enkele vrouwen die diep gepatriarchaliseerd zijn. 
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Voor ons mannen is er echter een klus te klaren. Ervan uitgaande dat ons duidelijk 
wordt gemaakt dat we niet meer in de industriële samenleving zitten, wat zelden 
gebeurt.  

We zijn dus in de eerste plaats niet blij, omdat ons niet duidelijk wordt uitgelegd 
wat er aan de hand is. Ten tweede zegt niemand ons dat patriarchale waarden niet 
meer passen in de kennismaatschappij. Niemand ziet het duidelijk en daarom zegt 
niemand het. En vooral durft niemand het te zeggen omdat niemand het mandaat 
heeft om dat te doen! Dus iedereen is stil. En waarom nu ineens? vraag het aan 
anderen, het is al zo lang aan de gang en het werkte goed. Waarom is het vandaag de 
dag het einde van het patriarchaat? 

Kortom, voor mannen is er een ongemak dat duidelijk niet kan worden gezegd. 
Maar dat is te voelen in de Congressen en Conferenties. Ik voel het, ik voel het in het 
publiek, waar we ook zijn in de wereld. 

Want voor mannen om te netwerken en kennis te delen om het in iedereen te laten 
groeien,... is het echt een nieuw gedrag. Het treft de primitieve jager in ons allemaal. 
Of het neemt ons vijfduizend jaar terug, toen we nog verzamelaars en herders waren, 
toen de Moedergodin regeerde, en het dominante concept was dat van het collectieve 
eigendom. Nee, dit zijn geen gedragingen die direct tot onze intuïtie spreken.  

En zelfs als we het intellectueel eens zijn, zullen we na een intelligente presentatie 
over de kennismaatschappij aan onszelf moeten werken om ons aan te passen en 
nieuw gedrag te bedenken. 

Inderdaad, voor mannen is er noodzakelijkerwijs een fase van deconstructie. Wij 
werken immers intuïtief in patriarchale en piramidale categorieën. Het lijkt me dat we 
geformatteerd zijn volgens patriarchale piramides. Deze piramides en "command-
control-conquest" zijn voor ons een beetje een tweede natuur geworden. Het is alsof 
het is ingeprent op de bodem van ons lichaam, onze cellen en ons onbewuste gedrag. 

We moeten dus niet onderschatten hoe moeilijk onze leiders het hebben. 
En we moeten niet onderschatten hoe moeilijk het is om gedrag in het midden van 

het professionele leven opnieuw uit te vinden.    
 
 

 

CONCLUSIE VAN HOOFDSTUK 11 : 
 
Ja, de op kennis gebaseerde en transmoderne samenleving is een samenleving die 

doordrenkt is van veel meer vrouwelijke waarden. Dat is onbetwistbaar. Niemand kan 
er iets aan doen. Deze nieuwe waarden zijn aangepast aan het nieuwe 
productiemiddel: de mens. Ze zijn dus meer menselijk. En dat is goed nieuws. Is deze 
maatschappij "tegen" mensen? Nee, duidelijk niet. Maar het nodigt iedere man uit om 
zich te herbezinnen in een post-patriarchale samenleving. Het is een uitdaging maar 
ook een pad van bevrijding, een verandering in het niveau van bewustzijn. 
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En dus is, zoals ik steeds weer heb gezegd, het grootste gevaar in de verandering 
waarin we ons bevinden, het beheer van de nieuwe economie en de nieuwe 
maatschappij met de oude moderne, industriële en patriarchale waarden. Het gevaar 
is om "de nieuwe wijn in de oude wijnsoorten te gieten"112 zoals het Evangelie zegt. 
Dit is het refrein van dit boek. Het gevaar is niet de verandering, maar de manier 
waarop we het leven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
112  Evangelie van Marcus: 2:22. 
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HOOFDSTUK 12: 
 

DE VERANDERING IN DE WAARDEN IS ER: 
VAN BURGERS KIEZEN VOOR HET LEVEN 

 
 

 
Ja, er is geweldig nieuws! 
Inderdaad, enkele honderden miljoenen burgers over de hele wereld veranderen 

hun waarden en gedrag. Ze worden steeds gevoeliger voor de ecologie, de 
familiewaarden en de gemeenschap in hun buurt. Ze staan meer open voor een 
innerlijke dimensie van hun bestaan en staan open voor andere culturen, talen en 
exotische culinaire kunsten. Ze zijn zeer wantrouwig tegenover de politiek en de 
politici en de meesten van hen zijn lid van de grootste politieke partij ter wereld: de 
onthoudingenhouders, degenen die niet meer stemmen.  

Maar ze zijn zich ervan bewust dat de mensheid haar visie op politiek en economie 
moet veranderen om te kunnen overleven. Minstens vijftig miljoen van deze burgers 
wonen in de Verenigde Staten, honderd miljoen in Europa, minstens tweehonderd 
miljoen zijn actief in het hart van de moslimcultuur, maar ook in andere continenten, 
China, Japan, India en Latijns-Amerika. 

En, zoals we hieronder zullen zien, is 66% van deze "cultuurcreërende" burgers 
vrouw. 

Hier raken we de diepe wortel van de stille renaissance die zich voor onze ogen 
afspeelt. Door hun visie op de wereld te veranderen, bereiden de burgers zich voor en 
bereiden ze zich voor op de grote verandering die op komst is. Een mutatie in de 
richting van een nieuw wereldwijd bewustzijn van onze "planetaire" 
verantwoordelijkheden ten opzichte van onze gemeenschappelijke toekomst.  

Zoals Willis Harman, een van de topdenkers van het Stanford Research Institute, 
Think Tank of Silicon Valley, het zo goed verwoordde: "We ervaren een van de meest 
fundamentele veranderingen in de geschiedenis: de transformatie van het 
geloofssysteem van de westerse samenleving. Geen enkele politieke, economische of 
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militaire macht is te vergelijken met de kracht van een mentaliteitsverandering. Door 
bewust hun beeld van de werkelijkheid te veranderen, veranderen mensen de 
wereld.113 

Niemand, geen enkele politieke kracht is in staat om een dergelijke verandering in 
visie en waarden tegen te gaan. En, om het positief te zeggen, het is op dit niveau van 
bijna onbewuste diepte dat de energie te vinden is die ons allen zal helpen om ons in 
deze ingrijpende verandering te storten en er een succes van te maken. 

 
 

De onderbewuste afwijzing van de collectieve dood is de diepe motor van de 
verandering.  

 
Dit onderzoek onthult een onverwachte dimensie. Zoals de verborgen kant van dit 

klimaat van de dood dat we in het eerste deel beschreven hebben. De andere kant 
van wat stervende is, is een extreem krachtige levenskracht die overal aanwezig is. 
Deze impuls is een zeer krachtige veranderingsmotor die al op volle toeren draait. 
Maar we zien het nog niet, want het zit heel diep in ons, op een onderbewust of 
nauwelijks bewust niveau van diepte. De motor van de verandering die gaande is, is 
de onbewuste weigering van de burgers van de wereld om de collectieve dood van de 
mensheid te accepteren.   

En deze burgers zijn zeer talrijk, abnormaal talrijk voor een gewone mutatie. Want 
de beschavingshistoricus Arnold Toynbee114  legt ons uit dat tijdens de industriële 
mutatie een heel klein handjevol (kleine minderheid) burgers in stilte de waarden van 
het (industriële) tijdperk had voorbereid.  

Maar hier zijn we in de aanwezigheid van een groep die veel talrijker is dan deze 
kleine minderheid die Toynbee heeft beschreven. Kunnen we concluderen dat de 
mutatie veel belangrijker en dieper is, omdat de reactie van het collectieve onbewuste 
veel krachtiger lijkt? Niemand weet het. 

De hypothese van dit hoofdstuk is dat de mensheid al besloten heeft dat ze niet wil 
sterven. Het wil niet sterven en herprogrammeert daarom snel honderden miljoenen 
mensen in de richting van de waarden van het leven.  
                                                 
113  "We maken een van de meest fundamentele verschuivingen in de geschiedenis mee: een 

verandering in de eigenlijke geloofsstructuur van de Westerse samenleving. Geen enkele economische, 
politieke of militaire macht is te vergelijken met de kracht van een verandering van gedachten. Door 
bewust hun beeld van de werkelijkheid te veranderen, veranderen mensen de wereld".  
114 Arnold TOYNBEE: Arnold TOYNBEE: Een studie van de geschiedenis: Deel II: The Genesis of 

civilizations Oxford University Press, Londen, 1934: pagina 242: "De grote nieuwe sociale krachten van 
de democratie en het industrialisme, die onze westerse beschaving in de loop van haar groei heeft 
opgeworpen, zijn door een kleine creatieve minderheid uit de diepte opgewekt. "(Les grandes forces 
sociales nouvelles de la Démocratie et de l'industrialisme que notre civilisation Occidentale a mises en 
route au cours de sa croissance, ont été anticipées dans les profondeurs par une toute petite minorité 
créative ) Nous soulignons. 
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Men zou met mijn vriend Rupert Sheldrake, die ik115voor het eerst ontmoette in 
San Francisco op het Wereld Forum, 116  kunnen zeggen dat er een nieuw 
bewustzijnsveld is (Morfogenetisch veld) dat stilzwijgend in ons onderbewustzijn 
infiltreert. Dit veld draagt een krachtige en snelle transformatie van de basiswaarden 
in elk individu met zich mee.  

Men zou ook het collectieve onderbewustzijn van de mensheid kunnen vergelijken 
met diersoorten die de vruchtbaarheid van de vrouwtjes verhogen of verlagen door 
onbewuste herprogrammering, afhankelijk van het feit of er een tekort of een 
overvloed aan soorten is. Als er dus te veel herten, reeën of wilde zwijnen in onze 
bossen zijn, lijkt het erop dat de vrouwtjes minder jongen baren. Hoe weten ze dat? 

 
 
 

Doodswaarden en doodsgedrag. 
 
De waarden van de dood worden vandaag de dag gesymboliseerd door het 

onbewuste van de burgers, het onbewuste van de toekomst en de weigering van onze 
verplichtingen tegenover toekomstige generaties.  

Deze bewusteloosheid kan de vorm aannemen van onverschilligheid, of van 
"oorlog tegen de natuur", of van oorlog tegen levenswaarden, of van kortzichtigheid: 
ik wil nu winst maken, of eindelijk de "business as usual"-aanpak: we doen zoals we 
altijd hebben gedaan. 

Vandaag de dag staat dit soort gedrag symbool voor de waarden van de dood. Het 
is gevaarlijk geworden voor de toekomst van onze kinderen. 

 
 

Levenswaarden en levensgedrag. 
 
Aan de andere kant worden de waarden van het leven uitgedrukt in de vorm van 

zorg voor onze collectieve toekomst en die van onze kinderen, of in de dorst naar 
herverbinding met de kosmos, of in het verlangen naar een hoger niveau van 

                                                 
115 Rupert SHELDRAKE & Mathew FOX, The Physics of Angels : Exploring the Realm Where Science 

and Spirit Meet, Harper, San Francisco, Paperback, september 1996. Voir aussi: Rupert SHELDRAKE: 
"The Sense of Being Stared at: En andere aspecten van de Extended Mind 2005.  
116  De "State of the World Forum" is opgericht door Jim Garrison en gesponsord door Michail 

Gorbatsjov. In een groot hotel op Nob Hill in San Francisco had Jim het genie om duizend mensen uit 
de VS maar ook uit 45 andere landen van de wereld te verzamelen. Al deze mensen hadden met elkaar 
gemeen dat ze geïnteresseerd waren in de culturele verandering die zich voltrok, oftewel de 
paradigmaverschuiving. Het was een van de plaatsen waar ik me realiseerde dat ik misschien geen 
geïsoleerde excentriekeling was, maar een lid van een wereldwijde gemeenschap van reflectie en 
diepgaande verandering. Helaas duurde deze ervaring slechts 5 jaar tussen 1996 en 2001. De "State of 
the World" zal in 2010 worden hervat. Zie www.stateoftheworld.org  

http://www.stateoftheworld.org/
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bewustzijn. Deze nieuwe waarden en nieuwe gedragingen dwingen ons om het lot van 
de aarde en van de toekomstige generaties in ons te "geweten" en te verinnerlijken. 
Zozeer zelfs dat we eindelijk accepteren dat we moeten veranderen. Het is niemands 
schuld in het bijzonder, maar we moeten de manier waarop we denken en handelen 
veranderen... als we willen overleven. 

Mijn hypothese is dat de mensheid zichzelf lijkt te herprogrammeren om zijn 
overleving te organiseren. En dit zou gebeuren door de waarden en het gedrag van 
burgers over de hele wereld te veranderen. Dit is "gebeuren" diep in de 
persoonlijkheid van elke persoon en zelfs diep in het lichaam van elke persoon. Maar 
niemand praat erover. 

 
 

De wet van de complexiteit van het bewustzijn. 
 
De jezuïet Pierre Teilhard de Chardin, in Europa, verklaart in 1950 de beroemde 

wet van het complexiteitsbewustzijn. Hoe meer de complexiteit op aarde toeneemt, 
hoe meer er ook sprongen in het bewustzijn van de mensheid zullen zijn. En volgens 
hem konden we aan het begin van dit nieuwe millennium getuige zijn van de kanteling 
van de mensheid, in de richting van een fundamentele koerswijziging. In plaats van te 
evolueren naar een steeds grotere complexiteit en differentiatie, zouden we 
plotseling kunnen komen tot een omkering van de trend, een verschuiving naar een 
geleidelijke toenadering van de mensen onderling, wat hij "omegatisering" noemt. Na 
een fase van maximale divergentie zou de Mensheid geleidelijk aan convergeren naar 
een omega punt dat de Kosmische Christus is. Het zou plotseling naar meer liefde en 
meer bewustzijn gaan omdat de Kosmische Christus een principe is van licht en 
oneindige en goddelijke liefde. Maar in 1950 hoorden en volgden maar weinig 
intellectuelen hem.  

 
In India: Sri Aurobindo kondigt de afdaling van het "Onbewuste" aan... 

  
In India kondigen Sri Aurobindo en Moeder zijn zuster in visie en spirituele metgezel 

de progressieve afdaling van het Onbewuste in ieder van ons aan. De Bovenbewuste 
Geest is een veel hogere spirituele energie die afdaalt om de mensheid te 
transformeren om haar in staat te stellen te overleven. Het bevordert, in degenen die 
het accepteren, een progressieve divinisatie van onze menselijke natuur, om het 
eenvoudig te zeggen. En deze waarzeggerij maakt deel uit van de evolutie van de 
mensheid op aarde.  

Volgens deze minderheidsauteurs (Teilhard en Aurobindo) is de evolutie van de 
mens nog niet ten einde en "springt" hij momenteel een belangrijke fase in. En dit 
transformatieproces is al in een beslissende fase gekomen.  

Dit proces van afstamming van het Opperbewustzijn heeft ook een belangrijke 
invloed op ons lichaam en onze cellen. De Moeder schreef boeken en getuigenissen 
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over wat ze zelf in haar lichaam heeft meegemaakt. Ze voelde een transformatie van 
binnenuit, soms zeer pijnlijk, van de cellen van haar lichaam. En ze noemde dit 
fenomeen en zag het als een toename van het "celbewustzijn".  

En deze innerlijke transformatie was hun opmerkelijke en verbazingwekkende 
geheime strijd. Aurobindo en de Moeder hebben - volgens hun getuigenissen - de 
mutatie van het bewustzijn die zich wereldwijd in de Mensheid voltrekt, zoals die in 
hun lichaam is voorgeprogrammeerd. 

 
Burgers over de hele wereld kunnen daarom hun bewustzijnsniveau veranderen 

zonder precies te weten waarom of hoe. Maar deze verandering is nog steeds 
onzichtbaar omdat ze in de diepte van ieder van ons, van ons persoonlijk leven en van 
onze basiswaarden die aan het veranderen zijn, sijpelt. Er ontstaan nieuwe vragen in 
ons. En sommige mensen voelen hun lichaam veranderen. Anderen hebben het gevoel 
dat hun visie op het leven op volle toeren draait... maar in stilte. 

Het is waarschijnlijk pas in een tweede fase dat we getuige zullen zijn van 
veranderingen en politieke en economische crises die waarschijnlijk van grote 
betekenis zijn.  

We zullen later in dit hoofdstuk zien dat er volgens onze contacten en informatie 
over de hele wereld met onvermoede kracht en diepgang veranderingen plaatsvinden 
in elk continent. De mensheid bereidt zich voor op een ander leven in de 21e eeuw. 

En zo hebben we in de diepten van deze weinig bezochte diepten van ons 
collectieve onderbewustzijn een geheime en krachtige motor ontdekt die met 
onvermoede kracht de transformatie van onze beschaving stilzwijgend voortduwt. 
Het is een beetje als een krachtige maar totaal onzichtbare "Golfstroom" die niemand 
kan stoppen of afbuigen. 

En in ieder geval is mijn hypothese dat deze motor van transformatie op volle 
toeren draait en ons allemaal van binnenuit op elk continent transformeert. Maar het 
beweegt ook vanuit de koudste wateren diep in ons onderbewustzijn. Het zal tijd 
kosten om zich te manifesteren aan de oppervlakte.  

Jacques Delors zei vaak onder vier ogen, bij het bezoeken van persoonlijkheden uit 
de filosofische of religieuze wereld in zijn kantoor, dat het in deze tijd van verandering 
noodzakelijk was om zich niet te concentreren op de golven van de zee, maar om de 
onderstroom te bestuderen. Dat is het doel van dit boek. 

Maar laten we in de details treden van de sociologische analyse. We baseren ons 
hier vooral op het onderzoek van Paul H. Ray in de Verenigde Staten, maar dan ook in 
Europa.  

 
 

Het onderzoek van "Cultural Creatives" door Paul H. Ray. 
 
Door zijn methoden van markt- en klantenanalyse uit te breiden naar de 

Amerikaanse samenleving als geheel, was Paul H. Ray verbaasd om naast de 
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conservatieven en de liberalen (deze laatste lijken min of meer op Europees links) een 
nieuwe familie van burgers te ontdekken: de "cultural creatives" of "creators of 
culture". Dit zijn vrouwen en mannen die nieuwe waarden creëren en, zonder het te 
weten, het nieuwe paradigma van de 21e eeuw in praktijk brengen. Het zijn 50 miljoen 
Amerikaanse burgers, maar ze zijn onzichtbaar, omdat ze meestal niet meer stemmen, 
de traditionele pers niet lezen en weinig tv kijken. Ze zijn als "onzichtbaar" ook voor 
de media die er nooit over praten, omdat ze niet weten dat ze bestaan. 

Deze familie van burgers is "niet links of rechts, maar vooruit". Ze willen iets anders. 
Bovenal wil het de beste elementen die de twee traditionele families hebben geleefd 
en nagelaten, integreren en trouwen. Om, kortom, datgene wat door de moderniteit 
analytisch gefragmenteerd is, met elkaar te verzoenen.  

 
 

66% zijn vrouwen: zij leiden de verandering in stilte... 
 
De meerderheid van deze herintreders zijn vrouwen: 66% van deze opkomende 

groep is vrouw. Het is dan ook niet verwonderlijk dat alles wat het leven beïnvloedt, 
dus de vrouwelijke waarden bij uitstek, weer opduikt en zich in deze groep laat gelden.  

We zullen deze trend in dit tweede deel verder zien gaan. Overal achter de 
schermen van wat er verandert of wordt voorbereid, zijn er vrouwen die hebben 
geanticipeerd en al iets anders doen, zonder een woord te zeggen. Ja, een beetje 
overal, ze zijn bezig onze Mensheid weer aan elkaar te naaien... Veel vrouwen zijn al 
in de waarden van het Leven. En ze zijn verbaasd als we hen vragen naar de reden van 
hun innovatieve actie. Ze vinden het heel natuurlijk. 

 
 

De waarden van de scheppers van de cultuur: 
 
In zijn studie117 gaf Paul H. Ray een aantal zeer verhelderende statistieken. De 

eerste cijfers die hieronder worden gerapporteerd, geven de percentages weer die 
binnen de 24%-groep van cultuurmakers zijn geregistreerd. De cursief gedrukte cijfers 
geven, waar mogelijk, het percentage positieve reacties van de gehele Amerikaanse 
bevolking weer.  

 
Deze "scheppers van cultuur" zijn: 

 

 Zeer geïnteresseerd in "vrijwillige eenvoud": 79%, 63%.  

 Zij werken aan reïntegratie en het opbouwen van sociale banden in hun lokale, 

                                                 

20. 117 Paul H. RAY, "L'émergence des créatifs culturels: enquête sur les acteurs d'un changement de 

société". Editions Yves Michel, 2001, Vertaling van het origineel: "The cultural creatives: How 50 
million people are changing the world" Harmony Books, New York 2000.  
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regionale en mondiale gemeenschappen: 92%, 86%.  

 Reconnectie met de natuur en reïntegratie van de ecologie in de economie: 
85%, 73%.  

 Ze zijn bereid meer belastingen te betalen om vervuiling en opwarming van de 
aarde een halt toe te roepen: 83%, 64%.  

 Herontdekking van de heiligheid van de natuur: 85%, 73%.  

 Herwaardering van de dimensie van het sacrale en van de spiritualiteit in hun 
leven; ze willen zichzelf opnieuw opbouwen door middel van innerlijk werk: 
52%, 36%.  

 Zij vinden het belangrijk om hun eigen creativiteit professioneel te kunnen 
ontwikkelen en zijn zelfs bereid om hiervoor minder te verdienen: 33%, 28%. 

 Verzoening tussen religies en synthese van het beste van de grote tradities van 
het Westen en het Oosten. Ze herontdekken meditatie en spirituele ervaring: 
53%, 30%.  

 Geloof in paranormale verschijnselen, reïncarnatie, leven na de dood, het 
belang van de goddelijke liefde, vat God op als immanent: 53%, 30%.  

 Verzoening ook van wetenschap en spiritualiteit, van geneeskunde met een 
meer holistische visie op lichaam en ziel. Gebruik alternatieve geneeskunde: 
52%.  

 Het overwinnen van de al te starre kaders van de traditionele 
psychoanalytische benaderingen door de transpersoonlijke psychologie: 40%, 
31%.  

 Ze zijn onbaatzuchtig, hebben zich ingeschreven voor een vrijwillige actie: 58%, 
45%. 

 Optimistisch over de maatschappij van morgen: 35%, 27%.  

 Hun werk en hun innerlijke reis houdt hen niet weg van sociale betrokkenheid, 
integendeel: 45%, 34%. 

 Ze houden van reizen, zijn xenofielen en houden van buitenlanders: 83%, 70%. 

 Hebben een gevoel van verantwoordelijkheid voor Gaia, onze kleine blauwe 
planeet, die in gevaar is: 85%, 73%. 

  
Ze zijn bijvoorbeeld verdacht of bang:  

 

 groei ten koste van alles, vervuilende industriëlen, grote bedrijven in het 
algemeen: 76%.  

 van geweld, vooral tegen vrouwen en kinderen: 87%, 80%. 
 
 

Ten slotte definiëren zij zich, zoals elke groep, ook door het verwerpen van bepaalde 
waarden: 
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 Zij verwerpen de consumptiemaatschappij en het hedonistische geluksmodel 
dat zij voorstelt: 90%.  

 Zij weigeren de ontgoocheling van degenen die van dag tot dag leven, zonder 
horizon: 81%.  

 Zij zijn tegen degenen in het bedrijfsleven en in rechtse kringen die 
milieuvriendelijke beslissingen en maatregelen afwijzen: 79%.  

 Weigering van de ideologie van de winnaar, concurrentie ten koste van alles 
en de race om geld: 70%.  

 Angst voor het verlies van de baan en de baan van de partner: 62%.  

 Weigering van materialisme en eindeloos zoeken naar materiële en financiële 
activa: 48%.  

 Weigering van alle soorten fundamentalisme en intolerantie, met name op het 
gebied van abortus: 46 procent.  

 Weigering van cynisme dat sociale solidariteit en zorg voor anderen belachelijk 
maakt: 40%, 27%. 

 
Het gedrag van deze "scheppers van cultuur"... 

 
Niet minder interessant zijn de karakteristieke gedragingen van deze groep 

Amerikaanse burgers.  

 Ze lezen het meest, luisteren naar de meeste radio en kijken de minste 
televisie. Ze waarderen de inhoud van programma's echt niet en zijn actief in 
het beschermen van hun kinderen tegen tv-reclame. 

 Zij zijn daarentegen vraatzuchtige consumenten van cultuur. Ze schilderen, 
beeldhouwen, maken kunst, bezoeken tentoonstellingen. Ze lezen en schrijven 
artikelen en wonen werkgroepen bij waar boeken worden besproken. 

 Het zijn kritische consumenten die nauwkeurige en precieze informatie willen 
over de herkomst van de gekochte producten. Ze haten misleidende reclame, 
autoverkopers of oppervlakkige pers. 

 Ze willen auto's en huizen kopen die lang meegaan en weinig of niet vervuilen, 
die gemaakt zijn van gezonde en duurzame materialen. Zij kiezen voor 
authenticiteit versus snel (plastic) voedsel. 

 Het zijn deskundige fijnproevers die de culinaire kunsten van andere landen op 
prijs stellen. Ze praten graag over gastronomie en wisselen graag recepten uit. 

 Ze haten het klassieke middenklassehuis dat wordt geadverteerd. Ze 
personaliseren hun huis maximaal met wat ze meenemen van hun reizen over 
de hele wereld. 

 Ze reizen het meest en het meest intelligent, onder andere via organisaties die 
educatieve en spirituele reizen, eco-toerisme, fotosafari's promoten. Ze staan 
open voor de ware ontdekking van andere culturen.  

 Zij zijn de belangrijkste afnemers van sessies en conferenties over spiritualiteit 
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en het innerlijke pad en over alternatieve geneeswijzen. Ze beschouwen hun 
lichaam niet langer als een machine die gevoed of genezen moet worden door 
drugs, maar als een bondgenoot waar naar geluisterd, geliefd en bewaard 
moet worden. 

 
 

Paul Ray's overpeinzingen en visies: waarom deze stilte? 
 
Hoe komt het, vraagt Paul Ray zich af, dat de media niet spreken over deze 

belangrijke rand van de bevolking die gestaag groeit terwijl de andere twee 
categorieën in min of meer langzame maar continue achteruitgang zijn? Volgens hem 
zijn de Amerikaanse media niet in staat om positieve informatie als nieuws te 
beschouwen: "Goed nieuws is geen nieuws. Maar als je met doordachte journalisten 
praat, zullen velen gemakkelijk toegeven dat het huidige (moderne) systeem niet meer 
werkt. Ze lijken echter niet in staat om zich voor te stellen wat er nog meer kan worden 
gedaan. Ze zullen de vernieuwers volgen, niet voorafgaan. Met deze conservatieve 
mentaliteit draagt een groep van 25% culturele scheppers in de ogen van de 
journalistiek niet veel gewicht in de schaal. Dus de stilte houdt aan.  

Het gevolg is dat alle cultuurmakers die van de gebaande paden af willen, met 
name jongeren, blijven geloven dat ze alleen maar eenzame buitenstaanders zijn. 
Terwijl zij het hoogtepunt vormen van de immense golf van wereldwijde verandering. 

 
 

Mijn interpretatie: het hangt allemaal af van de "bril" van de journalisten en 
ambtenaren. 

 
Mijn interpretatie, na tien jaar ervaring op dit gebied, is dat het een kwestie van 

visie is. Mensen zien alleen wat hun huidige bril hen laat zien. Of anders gezegd, het 
hangt ervan af in welk paradigma journalisten en politici zich bevinden. In de 
machinevisie of de transmoderne visie op kennis?  

Als ik me als journalist of politicus in de visie van de industriële samenleving situeer, 
zullen al deze onderzoeken me overkomen als wind, als nietszeggend, of erger nog, 
als een soort "New Age" opium, waarvan je beter op je hoede kunt zijn.  

Maar als ik deel uitmaak van de visie dat we ons in een transitie naar de 
transmoderne kennismaatschappij bevinden, zal dit onderzoek bevestigen dat ik niet 
gek ben (waanzinnig), maar dat ik tot de miljoenen pioniers van het planetaire en 
transmoderne tijdperk behoor. 

 
 

Niemand wordt ooit "gedwongen" om het paradigma te veranderen: het is 
onmogelijk. 
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Kortom, ik realiseerde me dat nadat ik al 10 jaar lang honderden interventies over 
dit onderwerp had gedaan,  

1. dat je onder geen enkele omstandigheid mag proberen iemand te overtuigen 
om zijn paradigma te veranderen. Want elke aandrang kan als een last worden 
ervaren en maakt de posities alleen maar stijver. Inderdaad, mensen voelen 
zich aangevallen in hun basis en in de basiswaarden waarop ze hun leven 
hebben gebouwd. En dus als je de indruk hebt dat iemand, zelfs met de beste 
bedoelingen, je basiswaarden wil ondermijnen, heb je de reflex om jezelf fel te 
verdedigen. Je bent in zelfverdediging. En dus leidt een frontale aanval op 
iemands paradigma tot absoluut niets en erger, het heeft de neiging om de 
situatie te verergeren omdat je elke beweging van transformatie moeilijker 
maakt. 

2. En veel politici en mediamensen zijn nog steeds "officieel" in het industriële 
paradigma. Ook al stellen ze zich soms onder vier ogen zeer intelligente 
vragen... Dit is de belangrijkste reden voor de huidige blokkade. Dit is de 
belangrijkste reden voor de huidige blokkade. We worden geconfronteerd met 
een typische blokkade van paradigmaverschuivingen, zoals Thomas Kuhn heel 
goed heeft uitgelegd.  

3. Het enige wat we kunnen doen is de 100 miljoen Europese "scheppers van 
cultuur" die zich onder uw luisteraars bevinden (30% van uw publiek!) helpen 
om hardop en expliciet te denken wat ze al impliciet dachten.  

4. Het doel van dit boek is om de lezers te helpen expliciet na te denken over wat 
ze al impliciet weten. Mijn doel is om nederig een "organisch intellectueel" te 
zijn in de Gramsci zin van het woord. Een intellectueel die ten dienste staat van 
mensen om hen te helpen expliciet te verwoorden wat ze al impliciet denken. 
Vaak als ik aan een lezing begin, vertel ik mijn publiek dat ik hen niets ga leren. 
En dat ik hen alleen maar ga helpen hardop te denken wat ze al hardop en 
impliciet denken, denkend dat zij de enigen zijn. 

 
 

Paul Ray's onderzoek in Europa. 
 
Ik had de kans om Willis Harman te ontmoeten in 1996, in Californië op het Institute 

of Noetic Sciences 118 kort voor zijn dood. En hij benadrukte het belang van het 
onderzoek van Paul Ray die net naar buiten was gekomen. Ik nam het boek dat hij me 
aanbood aan en was er meteen gepassioneerd door. Daarom heb ik de "Cellule de 

                                                 
118 Deze "Insitute of Noetic Sciences" werd opgericht door één van de astronauten die op de Maan 

was en terugkeerde naar de Aarde met een "transpersoonlijke" ervaring. Dit instituut combineert 
intelligent innovatief denken met serieus wetenschappelijk onderzoek. Zij waren bijvoorbeeld degenen 
die het eerste onderzoek ter wereld deden naar de invloed van het gebed op de gezondheid van 
patiënten in Amerikaanse ziekenhuizen. Zie www.noetic.org  

http://www.noetic.org/
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Prospective" van de Europese Commissie voorgesteld om Paul Ray uit te nodigen in 
Brussel. Vervolgens heeft hij het Bureau voor de Statistiek van de Europese Commissie 
"Eurostat" verzocht een eerste onderzoek uit te voeren in de vijftien lidstaten van de 
Europese Unie, waarbij hij een aantal vragen van Ray heeft behouden119.  

Deze enquête is tussen juni en september 1997 door de diensten van Eurostat 
uitgevoerd. De analyse werd echter uitgevoerd door een externe consultant 
"Research International" in Parijs. De resultaten werden in november van dat jaar 
door de "Cellule de Prospective" in San Francisco aan de "State of the World Forum" 
gepresenteerd. De Europese resultaten bevestigen duidelijk de trends die in het 
Amerikaanse onderzoek zijn vastgesteld.  

In 2002 besloot de Club van Boedapest om een diepgaand onderzoek te starten 
met de vragen van Paul Ray, maar op intelligente wijze aangepast aan elk land. Ik ben 
nog niet in het bezit van alle resultaten van deze tweede Europese enquête.  

 
 

100 miljoen "scheppers van cultuur" in Europa.... 
 
Volgens Jean-François Tchernia, de auteur van de studie in opdracht van de Cellule 

de Prospective,120"is het zeer waarschijnlijk dat een groep van dezelfde aard als de 
Amerikaanse "cultural creatives" in Europa kan worden geïdentificeerd... Het lijkt heel 
goed mogelijk dat een aanzienlijke minderheid van de Europeanen, bijvoorbeeld 10 tot 
20%, een reeks kenmerken vertoont die dicht bij die van de Amerikaanse "cultural 
creatives" liggen. 

Als de cijfers van het vooronderzoek van 1997 betrouwbaar zijn, 
vertegenwoordigen deze 10 tot 20% van de Europeanen 50 tot 100 miljoen mensen, 
waarvan 33 tot 66 miljoen vrouwen. Jammer genoeg leven ze als een marginale 
minderheid en voelen ze zich alleen, ook al zijn het er zoveel. Het is een enorme 
menigte die leeft en zich voorbereidt op ingrijpende veranderingen. 

En over twaalf jaar, en gezien de huidige gebeurtenissen, is het heel goed mogelijk 
dat dit cijfer veel hoger zal zijn. Het is heel goed mogelijk dat we in de Europese Unie 
meer dan 100 miljoen cultuurmakers hebben. 

                                                 
119  Het was een zware strijd, want ik begreep toen het dilemma waar sociologen voor stonden. 

Ze zijn gedoemd om alleen te vinden wat ze al weten, omdat hun vragen altijd gericht zijn op wat ze 
willen vinden. Er bestaat dus niet zoiets als een "objectieve" vraag. En dus vonden de sociologen van 
de commissie, die vrij klassiek waren, de hypothese van het bestaan van cultuurmakers in Europa niet 
interessant. Zozeer zelfs dat ze de vragen van Ray niet leuk vonden en zich er sterk tegen verzetten. 
Om eruit te komen, was de eenheid verplicht de analyse van de enquête toe te vertrouwen aan een 
externe consultant om te voorkomen dat er sprake zou zijn van belediging van enig gevoeligheden. 
120 Jean-François Tchernia, Les styles de valeurs des Européens, Research International, 13 av. de la 

Porte d'Italie, F-75640 Paris, Tel: (33-1)44066565. E-mail: rifrance@research-int.com, oktober 1997. 
 Dit rapport is bij mij te verkrijgen: marcluy@scarlet.be. 

mailto:rifrance@research-int.com
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Dezelfde verhouding van "cultuurmakers" in Frankrijk? 
 
In de loop van mijn reizen besefte ik dat we overal in Europa dezelfde verhouding 

van deze "cultuurmakers" tegenkomen.  
Maar zoals we zullen zien, is deze groep in Frankrijk als het ware in tweeën gedeeld. 

Inderdaad, er is net een enquête verschenen over "culturele creatievelingen" in 
Frankrijk121. Het evalueert de opkomst van culturele scheppers in Frankrijk op 17%. 
Dit is eigenlijk lager dan in andere landen. Maar we moeten aan deze groep de 21% 
toevoegen van degenen die in de enquête "alter-creators" worden genoemd, die 
dezelfde aspiraties delen, met uitzondering van de "spirituele dimensie", een term die 
de Franse seculiere sensibiliteit lijkt af te weren. Door de groepen bij elkaar op te 
tellen ontstaat een cijfer van 38%, wat hoger is dan verwacht. 

 
 

In Italië: de vloedgolf: 80%... 
 
122De voorlopige cijfers van het Italiaanse onderzoek dat door professor Enrico 

Cheli van de universiteit van Siena werd gecoördineerd, zijn nog welsprekender. In 
Italië is de groep van de scheppers van de cultuur 35 procent, waarbij de groep van 
degenen die gevoelig zijn voor deze nieuwe waarden moet worden opgeteld, namelijk 
55 procent. Dit brengt ons bij een totaal van 80% van de bevolking, wat bijna 
ongelofelijk lijkt. Maar het komt waarschijnlijk overeen met de Italiaanse mentaliteit 
die veel meer openstaat voor de voorgestelde nieuwe waarden. 

Persoonlijk maak ik geen goed verband met de electorale keuzes (berlusconi), die 
veel conservatiever zijn. 

 
 

Openheid om te veranderen in de zakenwereld en in Oost-Europa... 
 
Ik geef vaak lezingen voor het bedrijfsleven. En ik ben altijd verbaasd om te zien dat 

wat ik zeg over de veranderingen die plaatsvinden geen grote contestatie uitlokt. Het 
bedrijfsleven lijkt relatief meer open te staan voor nieuwe ideeën, vooral door de 
kenniseconomie en de immateriële activa van bedrijven. 

En in Oost-Europa, waar ik veel heb gewerkt, vooral op de Cotrugli Business School, 
waar ik van 2004 tot 2008 decaan was, zie ik een openheid voor verandering die heel 

                                                 
121  Association pour la biodiversité culturelle: Les Créatifs Culturels en France éditions Yves 

Michel, 2007. Voorwoord van Jean Pierre Worms. 
122  Een speciale dank aan Prof. Enrico Cheli die zo vriendelijk was mij de voorlopige resultaten te 

sturen die nog niet officieel zijn gepubliceerd.  
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belangrijk is. Ik heb soms de indruk dat Oost-Europa en de nieuwe lidstaten van de 
Europese Unie sneller zouden kunnen evolueren in de verandering van de 
maatschappij en in de richting van de kennismaatschappij dan de oude leden van de 
Unie die nog steeds comfortabel zijn geïnstalleerd in de opkomende industriële 
samenleving.  

 
 

Het bestaan van cultuurscheppers in Japan. 
 
Ik had het genoegen en de eer om Japan te bezoeken in 1990 (en 1998). Het doel 

van dit bezoek was om de Japanners te vragen naar hun culturele en ethische visie op 
wetenschap en technologie, als onderdeel van mijn verslag over Religies en 
Wetenschap en Technologie123.  

Een van de sterkste indrukken die ik van deze reis kreeg, was de emotie van de 
Japanners - sommigen van hen waren tot tranen toe bewogen - omdat een ambtenaar 
van de Europese Commissie werd gestuurd om hen vragen te stellen over hun cultuur, 
hun ethiek en hun filosofische visie op wetenschap en technologie.  

De tweede sterke indruk was de ontmoeting in 1990 met Dr. Takeshi Umehara, een 
futurist en een intellectueel van hoog niveau. Hij vertelde me over de 
paradigmaverschuiving waar onze samenlevingen al jaren mee bezig zijn. Volgens hem 
gebeurde dezelfde paradigmaverschuiving ook in Japan, maar niemand had het erover 
en het gebeurde "onder de oppervlakte". Hij zei zelfs tegen mij: "Als president Delors 
een dialoog over dit spannende onderwerp wil beginnen, zou ik zeer geïnteresseerd 
zijn". Diezelfde Umehara werd door de "moderne" en "rationele" Japanse pers 
beschuldigd van conservatisme, die net als wij de media domineert en zijn boodschap 
niet wilde begrijpen.  

Hier is een citaat van dit uitzonderlijke wezen124: 
 "Mijn hoop is om de culturele oorsprong van Japan te herontdekken, niet alleen om 

een nieuwe oriëntatie van waarden te ontdekken die ons zou helpen bij het smeden 
van de waarden die onze kinderen in staat zullen stellen om in de 21e eeuw te leven. 
Nee, ik wil ook bijdragen aan de heroriëntatie van de waarden van de hele mensheid 
die past bij het postmoderne tijdperk met zijn dominante ecologische imperatief (p. 
22).  

Het is moeilijk om niet pessimistisch te zijn tegenover het spektakel van een Japan 
dat zo'n rijke traditie achter zich laat, als de dagen van zijn economische glorie voorbij 
zijn. Persoonlijk moet ik de kant kiezen van degenen die zeggen dat economische 
welvaart slecht is als het niet lukt om ook goederen met een hoge culturele waarde te 
produceren. En een land dat dit soort culturele lege welvaart nastreeft, schaadt de 

                                                 
123  Marc LUYCKX: "Religies geconfronteerd met wetenschap en technologie" Europese Commissie 
1991. Dit verslag is beschikbaar op mijn blog: http://vision2020.canalblog.com, ga naar "Religies en 
wetenschap". 
124  Takeshi UMEHARA De beschaving van het bos Gepubliceerd in "NPQ" Zomer 1990 pp. 22-31. 

http://vision2020.canalblog.com/


160 

160 

mensheid, niet goed. Ik moet dus concluderen dat we niet trots kunnen zijn op onze 
economische dapperheid.  

Het is duidelijk dat het moderne Japan op gespannen voet staat met het ideaal dat 
ik hier presenteer. Helaas is mijn mening een minderheidsstandpunt in Japan. Ik vraag 
je om 10 jaar te wachten. Tegen die tijd denk ik dat mijn mening een 
meerderheidsstandpunt is geworden. (p.31) 

Veel Europeanen geloven niet dat Japan in staat is een bijdrage te leveren aan het 
internationale debat over mondiale vraagstukken. Ik ben ervan overtuigd dat het 
tegenovergestelde waar is. » 

Ik wilde dit lange citaat, dat bijna net zo welsprekend is als de statistieken, 
behouden. Door deze intellectueel kunnen we zien dat in Japan dezelfde 
ondergrondse beweging aan het werk is, maar dat het aan een estafette ontbreekt, 
zoals in ons land. De verandering vindt dus in stilte plaats. Maar het gebeurt. Telkens 
als ik de kans had om naar Japan te gaan, werd mij ook verteld over de actie van 
vrouwen en hun enorme moeite om als zodanig erkend te worden in de Japanse 
samenleving. Maar dezelfde beweging van waardeverandering gaat door met 
vrouwen in de voorhoede van de beweging, maar waarschijnlijk in totaal andere 
vormen.  

We zien bijna overal dat intellectuelen of straatmensen zich bewust zijn van 
mondiale problemen en hun waarden en mentaliteit aan het veranderen zijn. Maar 
het is erg moeilijk om het fenomeen te begrijpen, omdat de lokale pers ze negeert of 
aanvalt.  

Dit leidt ons naar China...  

 

Bestaan er "cultuurmakers" in China? 
 
Mijn ervaring tijdens mijn reizen in China gaat in dezelfde richting. Maar ik had geen 

basis waarop ik kon voortbouwen, behalve op de getuigenis van enkele intellectuelen 
van mijn vrienden. Ze vertellen me in feite dat 10 procent van de Chinese 
intellectuelen,125 oftewel 5 miljoen intellectuelen, zich er terdege van bewust is dat 
China een absoluut niet-duurzaam ontwikkelingsmodel is begonnen, wat het land 
regelrecht naar een ecologische en sociale ramp leidt. Ze zoeken naar een manier om 
de industriële fase, die te vervuilend is om direct de postindustriële fase van de 
kennismaatschappij in te gaan, te doorbreken. Ze zoeken daarom naar contacten met 
intellectuelen over de hele wereld die op dezelfde manier zoeken. Maar ze hebben 
praktisch geen financiële middelen, noch genoeg contacten in het buitenland. 

                                                 
125  Als we schatten dat intellectuelen 5% van de bevolking uitmaken, kunnen we schatten dat 

10% van deze groep ... 5 miljoen intellectuelen die in deze nieuwe waarden zouden zijn.  
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Ik ontmoette een briljante Filippijnse socioloog, Nicanor Perlas , een briljante 
Filippijnse socioloog126die in 2004 in Stockholm de Alternatieve Nobelprijs kreeg, 
tijdens een bijeenkomst van het Positieve Toekomst Netwerk op het 127 eiland 
Bainbridge, ten noorden van Seattle. Volgens hem zou de zogenaamde "Falun Gong"-
sekte, die geen sekte is, een massale opkomst van "cultuurscheppers" in het huidige 
China kunnen betekenen. Dit fenomeen is volgens hem immers niets anders dan de 
herontdekking en herbestemming door Chinese burgers van de diepe en duizendjarige 
spirituele wortels van Tai Chi, die iedereen vandaag de dag nog steeds veelvuldig 
beoefent. Plotseling herontdekken de burgers door deze praktijk een dimensie van 
diepte, een vergeten harmonie tussen lichaam, ziel en intellect. En ze zijn enthousiast 
over hun ontdekking, die ze met trots laten zien. In enkele jaren tijd had de beweging, 
die in 1992 begon, in 1999 meer dan 80 miljoen leden. Er moeten er vandaag de dag 
nog veel meer zijn, misschien wel 200 miljoen, maar er zijn geen statistieken.  

En de "moderne" communistische regering van China zag deze herontdekking als 
een bedreiging of een terugkeer naar het pre-moderne obscurantisme. En zo begon 
een ongekend hardhandig optreden. Men zou deze repressie kunnen interpreteren 
als een strijd van het moderne paradigma tegen een opkomend transmodern 
paradigma (herontdekking van de spirituele dimensie in de mens). Deze repressie 
leidde tot demonstraties voor Chinese ambassades over de hele wereld. Het zijn deze 
demonstraties die ons in staat stelden een fenomeen in de Chinese samenleving te 
visualiseren dat anders voor ons totaal onzichtbaar zou zijn.  

 Als de hypothese van Perlas waar is, hebben we het over een zeer groot aantal 
burgers. We kunnen gemakkelijk de 200 miljoen overschrijden. Laten we niet vergeten 
dat 100 miljoen mensen slechts 10 procent van de bevolking vertegenwoordigen. 

 

 

Bestaan van "scheppers van cultuur" in de moslimwereld: 300 miljoen! 
 
De "Cellule de Prospective" organiseerde in mei 1998, in samenwerking met het 

kabinet van de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Santer, en de "World 
Academy of Art and Science", een symposium over het thema "Bestuur en 
Beschavingen". Het doel van dit symposium was om na te gaan of we, in tegenstelling 
tot de hypothese van Harvard professor Samuel Huntington,128niet afstevenen op een 

                                                 
126  PERLAS Nicanor: Vormgeven aan de globalisering: burgermaatschappij, culturele macht en 

driehoeksverhouding XXX 
 nperlas@info.com.ph  
127 Het positieve toekomstnetwerk publiceert ook een tijdschrift met de naam "Yes Magazine: 

naar een positieve toekomst". 
128 Samuel HUNTINGTON (+), "De botsing der beschavingen" Buitenlandse Zaken, zomer 1993. 

mailto:nperlas@info.com.ph
mailto:nperlas@info.com.ph
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"botsing van beschavingen" en culturen. De conflicten waren eerder tussen 
tegenstrijdige interpretaties binnen elk van de grote religies.  

De meest opmerkelijke en meest opvallende interventie was zeker die van Ziauddin 
Sardar, 129 universiteitsprofessor, adviseur van vele moslimregeringen in Azië, en 
hoofdredacteur van het tijdschrift "Futures". Hij bevestigde dat er binnen de Islam 
vandaag de dag nauwelijks nog rationele en geseculariseerde "moderne" mensen 
waren, maar dat een belangrijk deel van de hedendaagse Islam bestond uit gelovigen 
die zeer gehecht bleven aan het hart van hun traditie, die voor hen de drager van het 
leven was en van wat voor hen het meest heilig is. Maar ze waren ook zeer 
geïnteresseerd in het aanpassen van hun religie aan de huidige tijd. Het ging erom de 
positieve elementen uit de "moderniteit" te halen, maar de negatieve elementen te 
verwerpen (een te louter rationele visie op de mens en het leven, afwijzing van de 
innerlijke/spirituele dimensie). Zijn uitspraak was dat de overgrote meerderheid van 
de moslims in de wereld van vandaag transmodern zijn in de zin die we in onze eerste 
presentatie hadden gedefinieerd 130 . Deze stille meerderheid wil en is bezig een 
creatieve synthese te maken tussen traditie en de positieve elementen van de 
hedendaagse beschaving. Maar hij voegde eraan toe dat het grote probleem was dat 
de westerse kanselarijen zo modern of zelfs postmodern en rationeel waren en zo 
weinig openstonden voor de veranderingen die zich voltrokken, dat ze niet in staat 
waren om deze zeer diepgaande verandering die zich binnen de islam voltrok, waar te 
nemen. 

Als deze hypothese waar blijkt te zijn, zou dat betekenen dat ten minste 300 
miljoen moslims in de wereld zich in het midden van een verandering bevinden en 
betrokken zijn bij dezelfde culturele schepping als de rest van de wereldburgers. En 
dit, zonder dat iemand in het Westen het merkt. En in deze groep spelen vrouwen een 
absoluut cruciale rol. Zullen we ons bij hen voegen? 

Inderdaad, een andere opmerkelijke ontmoeting bevestigde mij in deze hypothese 
over de islam in beweging. Ik heb mevrouw Sona Kahn ontmoet131 op een symposium 
in Stockholm, georganiseerd door het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze 
vertelde me over haar netwerk van 30 miljoen moslimvrouwen in India. Dit netwerk, 
zo legde ze me uit, had zich ertoe verbonden de Sharia (islamitische wet) te 
herschrijven, die ze veel te patriarchaal en ronduit oneerlijk vonden voor vrouwen. Zij 
is zelf advocaat bij het Indiase Hooggerechtshof en staat in contact met haar collega 
bij het Pakistaanse Hooggerechtshof die soortgelijk werk doet. 

                                                 
129  U kunt de tekst van dit Congres vinden op mijn blog: http://vision2020.Canalblog.com in 

"Religions and Civilizations". 
130  Zie Marc LUYCKX: "De transmoderne hypothese" in "Futures" november 1999. Zie ook op mijn 

blog: http://vision2020.canablog.com "Religies en beschavingen". 
131 Sona KHAN, Advocate Supreme Court of India, The Khan Law Firm, A-2 Oberoi, Swiss Apartments, 

Sham Nath Marg, DELHI - 110 054, INDIA sa_khan@eth.net 

http://vision2020.canalblog.com/
http://vision2020.canablog.com/


163 

163 

Voor mij zijn deze Indiase en Pakistaanse vrouwen bezig met het uitvoeren van de 
transmoderne synthese waar Sardar het over heeft. En laten we niet vergeten dat 
moslims in India een minderheid van meer dan 140 miljoen burgers zijn. 
Ik zag haar vorig jaar weer in India. Ze vertelde me dat zij degene was die naar Nigeria 
werd geroepen om de vrouw te redden die gestenigd zou worden. Ze vertelde me dat 
ze de "islamitische rechters" in een paar uur tijd in de zak had gestopt omdat ze zo 
onbekwaam waren. Dit is een transmoderne moslimvrouw. En hij heeft er miljoenen. 

  

 

 

CONCLUSIE VAN HOOFDSTUK 12: 
BURGERS BOUWEN MEE AAN DE TOEKOMST  

 
De waarden van de transmoderne kennismaatschappij winnen overal terrein, met 

een ongelooflijke snelheid en intensiteit. En in perfecte stilte. 
Maar ze zijn nog steeds overal in de minderheid en daarom vaak onzichtbaar.  
Misschien kunnen we de statistieken ook op een andere manier presenteren en 

zeggen dat 25 procent van ieder van ons stilletjes muterende en veranderende 
waarden heeft, terwijl 75 procent van ieder van ons nog steeds verankerd is in oude, 
moderne, rationele industriële waarden. Verandering is gisting diep in ieder van ons. 

Hoe dan ook, het wisselgeld is hier. Waarden bewegen. Maar deze beweging is nog 
niet erg zichtbaar.  
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HOOFDSTUK 13: EEN OPLEIDING MET EEN NIEUW 
LEVEN? 

 
 
 
 
 
 
Tijdens mijn lezingen over de kennismaatschappij is de vraag die bijna altijd aan de 

orde komt die van het onderwijs. Wat vind je van onderwijs? Denk je niet dat er een 
crisis is in het onderwijs? Hoe kan het onderwijs worden aangepast aan deze nieuwe 
samenleving? 

Ja, natuurlijk, in de belangrijke en snelle veranderingen in de samenleving die we 
meemaken, is het segment dat het meest lijdt in de samenleving het onderwijs, omdat 
het zijn methode en visie moet veranderen voor alle andere sectoren, omdat het de 
jongere generaties voorbereidt op een samenleving waarvan het imago snel 
verandert. Het is daarom normaal en dringend noodzakelijk om de basisprincipes van 
ons moderne en industriële onderwijs van boven naar beneden te heroverwegen om 
het aan te passen aan een maatschappij die al transmodern en postindustrieel is. 

Maar ik wil deze gelegenheid aangrijpen om een blijvend eerbetoon te brengen aan 
al die mannen en vrouwen die hun leven wijden aan het proberen op te voeden van 
de jongere generatie in een systeem dat volgens hen steeds meer verouderd en dus 
gewelddadig is. 
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We zullen eerst de visie schetsen die ten grondslag ligt aan dit nieuwe 
onderwijsconcept. Vervolgens zullen we nadenken over de te volgen strategieën. En 
we eindigen met enkele concrete suggesties. 

 
Wat is de nieuwe visie? Wat is de nieuwe rode draad? 

  
Wijze generalisten:  

 
Als we willen dat de mensheid overleeft, moeten we wijze generalisten 

voortbrengen die in staat zijn om informatie om te zetten in kennis en kennis in 
wijsheid, zowel individueel als collectief. Zij moeten in staat zijn om gefragmenteerde 
informatie te synthetiseren en mogen nooit het algemeen welzijn van de mensheid in 
gevaar brengen, te allen tijde en in al hun beslissingen uit het oog verliezen. Het is een 
kwestie van collectief overleven. Natuurlijk zullen we ook technici en specialisten 
nodig hebben, die door ons huidige systeem worden geproduceerd, maar zij zullen 
geen toegang meer hebben tot de controlestations van de 21e eeuwse maatschappij. 
En het is ook heel goed mogelijk dat er twee keer zoveel vrouwen als mannen zullen 
zijn die aan deze nieuwe criteria zullen voldoen. Maar het huidige systeem kan dit 
soort profielen van wijze generalisten niet produceren, ook al zou het dat willen. Om 
zo'n profiel te produceren, hebben we een nieuw onderwijssysteem nodig. Een van 
de meest interessante boeken op dit gebied is het boek over onderwijs van Edgar 
Morin132, waar ik een belangrijke passage uit heb genomen:  

"Zoals onze opleiding ons heeft geleerd om kennis te scheiden, te 
compartimenteren, te isoleren en niet te verbinden, is het geheel van kennis een 
onbegrijpelijke puzzel. De interacties, de feedback, de contexten, de complexiteiten die 
in het niemandsland tussen de disciplines liggen, worden onzichtbaar. Grote 
menselijke problemen verdwijnen ten gunste van specifieke technische problemen. Het 
onvermogen om verspreide en verkokerde kennis te organiseren leidt tot de atrofie van 
de natuurlijke mentale aanleg om te contextualiseren en te globaliseren. 

De gefragmenteerde, gecompartimenteerde, mechanistische, disjunctieve, 
reductionistische intelligentie breekt het wereldcomplex in onsamenhangende 
fragmenten, splitst problemen op, scheidt wat verbonden is, maakt het 
multidimensionale eenduidig. Het is een kortzichtige intelligentie die meestal blind 
wordt. Het vernietigt in de kiem de mogelijkheden tot begrip en reflectie, vermindert 
de kans op een correctief oordeel of een langetermijnvisie. Ook, hoe meer 
multidimensionaal de problemen worden, hoe meer er een onvermogen is om na te 
denken over hun multidimensionaliteit; hoe meer de crisis vordert, hoe meer het 
onvermogen om na te denken over de crisis vordert; hoe meer de problemen 
wereldwijd worden, hoe meer ze ondenkbaar worden. Niet in staat om de context en 

                                                 
132 Edgar Morin: "Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur" Seuil Paris, 2000. citaat 

pagina 44. 
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het planetaire complex in ogenschouw te nemen, maakt blinde intelligentie je 
onbewust en onverantwoordelijk. » 

Deze bewonderenswaardige tekst van Morin legt de crisis van de moderne en 
industriële visie in het onderwijs bloot. Hoe verder we in de crisis gaan, hoe meer we 
niet in staat zijn om te denken en te begrijpen. Het is dus een kwestie van anders leren 
denken.  

 
 

Beide hersenen:  
 
Om de bloei van de wijsheid en de globale visie te bevorderen, moeten we een 

evenwicht tussen de rechter- en linkerhersenhelft bevorderen. Ons huidige 
onderwijssysteem bevordert echter vooral de beweeglijkheid van de analytische 
linkerhersenhelft. En we hebben absoluut generalisten nodig die in staat zijn tot 
synthese. Het is noodzakelijk dat het onderwijssysteem van morgen vanaf de eerste 
dag van de basisschool de creativiteit en de synthese aanmoedigt. Waarom is dit 
belangrijk? Want analytische en repetitieve taken zullen steeds vaker foutloos 
uitgevoerd kunnen worden door computers, of uitbesteed worden aan landen met 
goedkopere arbeidskrachten. De enige rijkdom, het enige menselijke kapitaal in de 
"ontwikkelde" landen is dus creativiteit, die vaak in een specifieke cultuur wordt 
belichaamd en daarom niet elders kan worden geproduceerd. Hier is een citaat uit een 
zeer interessant boek over dit onderwerp133:  

"Onze cultuur, in de breedste zin van het woord, heeft momenteel de neiging om 
het "G"-denken te waarderen, geleid door het linkerbrein. Deze benadering wordt 
serieuzer genomen dan het "D"-denken, dat door de rechterhersenhelft wordt 
gestuurd. Dit laatste wordt als nuttig maar ondergeschikt beschouwd. 

Maar de dingen veranderen, en deze verandering zal ons leven fundamenteel 
veranderen. Dacht "G" werd gezien als de piloot en dacht "D" als de passagier.  

Plotseling domineert het "D"-denken, gestuurd door het rechterbrein, het gesprek 
en bepaalt waar we naartoe gaan en hoe we.... daar komen. Het "G"-denken, gestuurd 
door het linkerbrein, is nog steeds nodig, maar het is niet meer voldoende. En aan de 
andere kant zullen de door de rechterhersenhelft geleide "D"-vaardigheden, die zo 
vaak genegeerd en niet serieus genomen zijn - artistieke kwaliteiten, empathie, 
langetermijnvisie, de zoektocht naar het transcendente - deze kwaliteiten bepalen wie 
er zal opstaan en wie er zal vallen.  

We staan voor een verandering die duizelingwekkend is, maar eigenlijk heel 
inspirerend."  

 

                                                 
133 Daniel H. PINK: Een hele nieuwe geest: waarom juiste hersenhelften de toekomst zullen 

regeren. Riverhead Books New York, 2005, paperback 2006. citaat pagina 27.  
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Helaas blijkt uit de statistieken dat de huidige vorm van onderwijs duidelijk de 
neiging heeft om de creativiteit van kinderen, en dus hun "D"-vaardigheden, geleidelijk 
aan te verminderen, zodat aan het einde van de cursus de creativiteit bijna is 
verdwenen. Alleen de "G"-vaardigheden, d.w.z. de vaardigheden die door de 
linkerhersenhelft worden gestuurd, blijven over. 

 
Transdisciplinariteit: 

  
Zoals we in dit boek hebben gezien, worden alle disciplines transdisciplinair, zelfs 

de economie, om nog maar te zwijgen van de kwantummechanica en de 
nanotechnologie, waar alle wetenschappen samenkomen en zich mengen. We zullen 
dus leraren nodig hebben die echte generalisten zijn, en die zelf in staat zijn om de 
bloei van de wijsheid te bevorderen door van de ene naar de andere discipline over te 
gaan, afhankelijk van de omstandigheden. Studenten zullen het fijn vinden om 
bijvoorbeeld management, theater, economie, filosofie en recht tegelijkertijd te 
kunnen combineren.  

Maar ons huidige systeem is door zijn structuur niet in staat tot transdisciplinariteit. 
Waarom is dat? Omdat elke professor slechts in één vakgebied is opgeleid. Structureel 
is de huidige universiteit niet in staat tot transdisciplinariteit, want als een professor 
buiten zijn of haar specialiteit gaat, wordt hij of zij per definitie als incompetent 
beschouwd. Dus hij kan alleen maar monodisciplinariteit doen.  

 
Aurobindo: Er kan niets worden geleerd! 

 
Ik kan het niet laten om dit nogal radicale citaat van Aurobindo te citeren. Voor 

zover ik weet is dit de positie die het verst gaat in het uitdagen van het huidige 
onderwijssysteem134: "Het eerste principe van een authentieke opleiding is dat er niets 
geleerd kan worden. De leraar is geen instructeur, of een meester die taken geeft die 
gedaan moeten worden. Nee, hij is een helper en gids. Zijn rol is om te suggereren, niet 
om op te leggen. Hij mag de geest van de student niet trainen en oefenen. Hij is er om 
hem te laten zien hoe hij zijn kennisinstrumenten kan perfectioneren. Hij helpt en 
moedigt hem aan in dit proces. Hij geeft geen kennis door, maar laat hem zien hoe hij 
zelf kennis kan verwerven. Hij ontlokt niet de kennis die in de student aanwezig is. Hij 
laat haar alleen zien waar het is en hoe ze gewend kan zijn om naar de oppervlakte te 
komen. » 

We zijn niet eens in de buurt! 
 
 

                                                 
134 Sri AUROBINDO & The MOTHER: "On education" Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 1956, 

2006. Pagina 20. 
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 Levenslang onderwijs:  
 
In deze veranderende wereld moet onderwijs ook een levenslang proces zijn. Dit is 

het officiële beleid van de Europese Unie. Iedereen praat erover.  
Maar om dit te laten gebeuren, moet het kind dat naar school gaat begrijpen dat 

hij en hij alleen zijn eigen onderwijs zal moeten leiden en geholpen worden in deze 
taak. Dan kan hij zijn opleiding zijn hele leven lang blijven volgen. Dit is het 
tegenovergestelde van het huidige systeem. En daarom wordt er niets of bijna niets 
gedaan in het officiële onderwijssysteem van de landen van Europa. Maar gelukkig 
gaan "alternatieve scholen" bijna allemaal die kant op. Dit is een zeer positief punt. 

Helaas gebeurt in het officiële systeem precies het tegenovergestelde. Het kind is 
verplicht om vanaf de eerste schooldag "het programma te volgen" dat is ontwikkeld 
door degenen die "het weten". En na 12 jaar school, daarna 4 jaar universiteit, krijgen 
ze ineens te horen over levenslang leren en de noodzaak om zelf hun opleiding te 
kiezen en te managen.  

Maar niemand heeft hem ooit voorbereid op deze nieuwe opleiding, die precies 
het tegenovergestelde is van wat hij al meer dan 15 jaar onderging! 

 
 

Pad van wijsheid:  
 
Wat duidelijk wordt, is dat men gedwongen is om terug te keren naar Socrates: 

"ken uzelf". Wijsheid begint met kennis van iemands kwaliteiten, maar ook van zijn 
schaduwrijke omgeving. Het is een andere aanpak en een andere eis. Wijsheid wordt 
niet verkocht in de supermarkt. Het vereist een persoonlijke reis. Want hoe kun je een 
wijsheidsbeleid bevorderen als je zelf niet een minimum aan wijsheid hebt bereikt. De 
leraar is dus niet langer degene die weet, of in ieder geval zijn meest gewaardeerde 
kennis is die van zijn eigen weg naar de wijsheid. Zal de samenleving deze visie van 
wijsheid beter accepteren dan in de tijd van Socrates, die ter dood werd veroordeeld? 
Ik ben geneigd dat te denken, omdat er een groeiend besef is dat we als mensheid 
geen andere keuze hebben dan ons individueel en collectief te verheffen tot wijzer 
gedrag. We komen terug op de definitie zelf, de etymologie van het begrip onderwijs: 
educatief: naar buiten en naar binnen leiden. Uiteraard is het huidige systeem slecht 
toegerust voor een dergelijke aanpak, ook al geven sommige docenten soms een zeer 
positief cijfer aan de leerlingen, vanwege wie ze zijn. 

 
  

Een nieuw leiderschapsprofiel:  
 
De leider van morgen zal zich uiteraard ontwikkelen in het transmoderne 

paradigma. Dat wil zeggen dat zijn topprioriteit het overleven van de mensheid op alle 
gebieden van het leven zal zijn. Hij zal moeten bijdragen aan de heroriëntatie van 
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wetenschap en technologie in de richting van de vraageconomie. Het zal ook de visie 
op de politiek en de economie moeten veranderen. Hij zal een leider zijn als hij de 
verandering die plaatsvindt begrijpt en in staat is om hierop te anticiperen. Hij zal een 
leider zijn als hij erin slaagt de geesten, de zielen en de harten van de mensen te 
mobiliseren voor dit doel van collectief overleven. Hij zal een leider zijn als hij wijs 
genoeg is om de mensen te kunnen overtuigen om wijselijk de veranderingen te 
accepteren die nodig zijn voor het algemeen welzijn en het voortbestaan van de 
mensheid. 

 
 

Belang van vrouwen:  
 
We hebben in dit boek gezien dat vrouwen verandering in stilte leiden. Van de 100 

miljoen creatieve cultuurmakers in Europa zijn 66 miljoen vrouwen, laten we dat niet 
vergeten. We moeten ons daarom realiseren dat 66% van de leiders van morgen 
vrouwen zullen zijn. De verandering van de beschaving die plaatsvindt, zal op geen 
enkele manier plaatsvinden zonder vrouwen. Het is absoluut noodzakelijk om hen in 
deze crisistijd een meerderheidsleiderschap te geven als we zoveel mogelijk rampen 
willen voorkomen. Daar zijn we nog ver van verwijderd. 

 
 

Bondgenoten van de nieuwe visie op onderwijs. 
 
Vanuit het oogpunt van de jonge generatie die momenteel studeert, ontdekken we 

dat hun droom juist in de transmoderne en transdisciplinaire richting gaat. Ze dromen 
ervan om in hun eindwerk bijvoorbeeld filosofie, management, wiskunde, 
boekhouding, informatica en muziek te kunnen combineren.  

Maar ze kunnen geen enkele universiteit vinden die hun project zal accepteren. Ze 
zijn op zoek naar een leer die "zinvol" is en kunnen het niet vinden. Ze weten niet 
precies hoe ze de parameters moeten definiëren, maar hun intuïtie anticipeert in 
zekere zin op de noodzakelijke veranderingen. Als er een echte herinrichting van het 
onderwijs plaatsvindt, volgens de hierboven uiteengezette principes, zal de jongere 
generatie een kwaliteitsbondgenoot en een krachtige inspiratiebron zijn die kan 
bijdragen aan het succes van een echte hervorming.  

En achter de jongeren zit een deel van de ouders die, in de mate dat ze met hun 
kinderen in gesprek zijn, de nieuwe visie aanvoelen zonder deze noodzakelijkerwijs 
duidelijk te kunnen formuleren. De nieuwe visie is nog vaak impliciet. 

Een andere belangrijke bondgenoot is een deel van het bedrijfsleven dat in de 
nieuwe kenniseconomie werkt en is overgestapt op een geheel nieuwe manier van 
bedrijfsvoering, winst en menselijk kapitaal. Recentelijk heeft ibm onder meer 
gekozen voor openheid en de verdediging van 'open' software. ("Open source"). Maar 
er zijn er nog meer, zoals CISCO, SAP, SIEMENS, die geheel of gedeeltelijk vergelijkbare 
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keuzes hebben gemaakt, waarbij het menselijk kapitaal wordt gewaardeerd en het 
management op alle niveaus wordt vermenselijkt, voor zover dat mogelijk is. 

Vrijwel al deze bedrijven zeggen dat ze de kandidaten die ze nodig hebben niet 
kunnen vinden onder de afgestudeerden. De universiteiten bieden hen specialisten 
die hun studie hebben afgerond en die alles "weten" over een klein onderwerp, terwijl 
ze mensen nodig hebben die zich ervan bewust zijn dat ze hun vak binnen het bedrijf 
moeten leren en hun hele leven moeten blijven leren, aangezien sommige van de 
technologieën die ze zullen gebruiken nog niet zijn uitgevonden toen ze nog op de 
universiteit zaten. Als gevolg daarvan worden deze bedrijven vaak gedwongen om de 
door hen ingehuurde academici te "herformatteren". En deze nieuwe training kan tot 
een jaar of meer duren. Wat een inkomensverlies voor deze bedrijven. En wat een 
tijdverspilling voor de studenten. 

 
 
 
 

Wat is de strategie om het onderwijs te veranderen? 
 
Vanuit het oogpunt van onderwijs zoals het nu is, lijkt deze visie totaal onrealistisch 

en zelfs gevaarlijk. Het is onmogelijk om dergelijke doelen te bereiken, zelfs op de 
lange termijn. Het is een droom. En in feite geloof ik oprecht dat het niet mogelijk is 
om het bestaande systeem te veranderen. Onmogelijk om de universiteiten te 
veranderen zoals ze zijn. Zoals Edgar Morin op bewonderenswaardige wijze zegt, is 
het noodzakelijk om de manier van denken te veranderen. En het lijkt me onmogelijk 
om dit aan de universiteiten te vragen.135Veel ministers in veel landen hebben het 
geprobeerd. Geen enkele hervorming is echt geslaagd in 30 jaar, behalve misschien in 
Finland. 

We bevinden ons in een periode die lijkt op de late Middeleeuwen en de vroege 
Renaissance. Wat is er met het schoolsysteem gedaan? De strategie was geweldloos: 
het monastieke onderwijssysteem, waarbij de soutane of nonnenjurk, de kennis van 
het Latijn en de studie van de filosofie en de theologie een rol speelden, werd 
ongemoeid gelaten. Nee, ze creëerden gewoon "geesteswetenschappelijke" scholen 
in het centrum van de steden, waar de taal de taal was die door de inwoners werd 
gesproken (lingua vulgaris) en de vakken totaal nieuw waren: wiskunde, wetenschap, 
filosofie en religie, maar ook Latijn en moedertaal. Binnen korte tijd heeft het 
merendeel van de ouders hun kinderen naar deze "nieuwe scholen" verhuisd. Terwijl 
het oude systeem verder ging voor een kleine minderheid die "in de orde" wilde 
komen. 

                                                 
135  Het lijkt erop dat Edgar Morin enkele jaren geleden door de minister van Onderwijs is 

uitgenodigd om een presentatie te geven aan de algemene inspecteurs van het onderwijs in Frankrijk. 
En na zijn presentatie antwoordden ze: "we zijn niet geïnteresseerd".  
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Evenzo denk ik dat het niet gepast is om te proberen het huidige onderwijssysteem 
te veranderen. Het is beter om energie te investeren in het creëren van een nieuw 
concept van de universiteit van de 21e eeuw, oftewel transuniversiteit.  

In dit soort experimenten is de moeilijkste fase het begin. Er moeten geheel nieuwe 
programma's en methoden worden bedacht. En deze universiteit moet ook leiden tot 
een concrete toekomst en een baan voor de jongeren die deze zullen volgen. De 
erkenning door de staten zal niet onmiddellijk komen. Dus het zal niet zo makkelijk 
zijn. Hoe doen we dat? 

Een serieuze laan lijkt mij de samenwerking met grote of kleine bedrijven die hun 
interne transformatie naar de kennismaatschappij hebben gemaakt. Ze hebben vaak 
hun visie volledig veranderd. Hun doel wordt het bevorderen van het algemeen belang 
en het voortbestaan van de mensheid en winst als gevolg van deze dienst aan het 
algemeen belang.  

Waarom associëren we ze niet in de zoektocht naar een nieuw model? Waarom 
niet een win-win logica creëren met deze bedrijven, en hen vragen om bij het verlaten 
van deze experimentele universiteit proefarbeidscontracten aan te bieden. Dit zou 
studenten sterk aanmoedigen om deel te nemen aan het experiment als ze wisten dat 
de meest prestigieuze bedrijven in de kenniseconomie op hen wachten bij de uitgang 
met serieuze openingen. 

 
 

Concreet: het heroverwegen van de school van boven naar beneden 
 
Het is voor mij duidelijk dat we de school van boven naar beneden moeten 

heroverwegen. Het heeft geen zin om te proberen een systeem te hervormen dat zich 
in een paradigma bevindt, modern, industrieel, analytisch en rationeel. En dat is 
volkomen normaal sinds de school zich voorbereidt op de industriële samenleving. We 
konden het niet anders vragen. Maar nu we de samenleving aan het veranderen zijn, 
zullen we deze volledig moeten heroverwegen en een nieuw model moeten bouwen 
dat werkt, en dat studenten aantrekt, als het overeenkomt met wat nodig is voor 
morgen. 

Hier zijn enkele gedachten die mijns inziens verre van een volledig beeld van het 
probleem geven. 

 
 

Het verlangen en de motivatie verwerven om te leren vanaf de leeftijd van 6 jaar.  
 
Ik was zeer onder de indruk van het Europese netwerk van "democratische 

scholen136" die ik op verschillende congressen heb mogen ontmoeten. Wat mij het 
meest opviel toen ik concrete getuigenissen hoorde van leerlingen van "Sumerhill" of 

                                                 
136  Zie hun website: www.eudec.org  

http://www.eudec.org/
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andere democratische scholen is dat zij veel nadruk leggen op de vrijheid en 
waardigheid van de leerling, die wordt beschouwd als een volwaardig persoon, wiens 
stem net zo belangrijk is als die van een volwassene. De lessen zijn helemaal gratis. En 
ook al gaan de jongens op 11-12-jarige leeftijd liever boomhutten bouwen dan naar 
de klas te gaan, op een dag komen ze terug naar de klas en beginnen ze te leren omdat 
ze dat zelf hebben besloten. Dus als ze leerlingen van andere scholen ontmoeten, 
vinden ze ze onvolwassen en niet erg attent. Omdat ze hebben besloten om wiskunde 
of meetkunde te leren, begrijpen ze niet dat leerlingen van traditionele scholen lawaai 
kunnen maken of zelfs maar kunnen haperen. Want zij hebben een verlangen 
ontwikkeld om te leren wat echt hun persoonlijke keuze is.  Hun motivatie is 
persoonlijk en volwassen. En het is op deze persoonlijke motivatie dat de hele 
strategie voor een leven lang leren gebaseerd is. Er is geen andere manier. Zoals we 
kunnen zien, zijn dwangmethoden niet erg effectief bij de voorbereiding op de 
kennismaatschappij. 

Volgens mijn informatie wordt het huidige systeem door de meerderheid van de 
studenten als oneerbiedig en zelfs gewelddadig ervaren. Het geweld in de scholen van 
vandaag is volgens hen vooral te wijten aan het structurele geweld dat de industriële 
school op hen uitoefent.  

 
 
 

Leer hoe je je eigen programma op te bouwen vanaf 6 jaar! 
 
Een tweede zeer belangrijk element in deze democratische scholen is dat ze vanaf 

de eerste schooldag zelf leren omgaan met hun opleiding. Ze leren vanaf het begin om 
hun programma's zelf te doen, omdat ze geleerd hebben waar de verschillende 
disciplines voor dienen. Van jongs af aan weten zij meer over de architectuur van de 
menselijke kennis dan wij misschien zelf. Het leren ontwerpen van een eigen 
onderwijsprogramma is absoluut noodzakelijk om te kunnen functioneren in het 
nieuwe systeem van levenslang leren. 

 
 

Als elk kind een opvoeder wordt 
 
 Ik was ook zeer geïnteresseerd in wat ik op sommige scholen in Auroville, Zuid-

India, heb gezien, waar ik de eer heb om raadgever te zijn. Auroville is een 
experimentele stad die in 1968 door "de Moeder" (Mirra Alfassa), een collega van Sri 
Aurobindo, is opgericht met als doel een experimentele plaats te zijn om de menselijke 
eenheid te prefigureren en aan te kondigen. Deze stad heeft ook als doel om de 
verhoging van het niveau van bewustzijn waar de mensheid naar toe wordt 
uitgenodigd, vooraf te bepalen. 
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Deze plaats was en is nog steeds een plaats van geavanceerde en permanente 
innovatie, met name op het gebied van onderwijs. 

In de beste scholen in Auroville heb ik vastgesteld dat elke leerling ook deelneemt 
aan de overdracht van kennis. De leerkracht is in de klas, maar er zijn groepen die per 
niveau of per probleem worden gevormd. En binnen deze groepen legt ieder op zijn 
beurt een onderwerp uit aan degenen die het niet goed hebben begrepen. En het is 
duidelijk dat men bij het uitleggen van een onderwerp verplicht is het grondig te 
verdiepen en te begrijpen. De leraar is dus niet de enige die het aan de anderen uitlegt. 
Iedereen doet mee. Dit introduceert een dynamiek van gelijkheid, maar ook van 
natuurlijke stimulatie, wat ongebruikelijk is. Want er zijn veel aanmoedigingen en 
feesten waar ieders ontdekkingen worden opgemerkt en aangemoedigd. 

Een ander aspect dat me fascineerde was de relatie met het lichaam. De kinderen 
maken gebaren die hen in staat stellen om talen (Sanskriet, Tamil, Frans en Engels) 
veel sneller te assimileren dan op traditionele scholen. Ze hebben trainingen om hen 
te sensibiliseren om het lichaam in de ruimte aan te raken en waar te nemen.137 

Een van de meest originele aspecten is de aandacht voor de ziel van de kinderen, 
voor hun innerlijke dimensie. De school is gebaseerd op het principe dat het kind drie 
dimensies heeft, lichamelijk, intellectueel en geestelijk. En het zijn deze drie dimensies 
die moeten worden gekoesterd en samen moeten groeien. 

 
 
 

Transuniversiteit: hoe? 
 
Een van de meest innovatieve geesten op het gebied van onderwijs die ik in mijn 

carrière ben tegengekomen is ongetwijfeld professor Theodore Zeldin, professor in 
Oxford en lid van de Britse en Europese academies. Voor hem is het een kwestie van 
het verminderen van "sociale uitsluiting" die niet alleen de armen aangaat, maar ook 
"al diegenen die de wereld alleen door hun professionele activiteit zien". "»138. Hij stelt 
voor om stageplaatsen te organiseren bij een arts, een ingenieur of een architect voor 
enkele weken om jonge studenten vertrouwd te maken met de praktische werking 
van deze beroepen:  

"Ik vroeg een vrouwelijke dokter hoe lang het zou duren om mij te leren hoe ik een 
dokter moet zijn. "Zes weken," antwoordde ze. Uiteraard niet om van mij een echte 
beoefenaar te maken, maar om mij een idee te geven van hoe een dokter zijn 
problemen oplost en hoe zijn beroep hem beïnvloedt. Haar antwoord was niet loos, 

                                                 
137 Aloka MARTI & Joan SALA : " Bewustwording door het lichaam : een manier om de concentratie en de 

zelfkennis bij kinderen en volwassenen te verbeteren ". Redacteur: Sri Aurobindo International Institute of 
educational research, , Auroville 605101, Tamil Nadu, India. 2006. ISBN: 81-903346-0-3. Bestellingen: 

aloka@auroville.org.in  
138 Theodore ZELDIN: "Conversatie: hoe praten je leven kan veranderen" Fayard, 1999. Fayard, 

1999. Pagina 83. 
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want in een arm land had ze leken opgeleid om haar te helpen bij haar werk en na zes 
weken hadden ze bewezen dat ze in staat waren om zeer nuttig werk te doen onder 
haar leiding. Immers, minstens de helft van wat we op de faculteit leren wordt al snel 
vergeten. 

Ik vroeg een ingenieur hoe lang het zou duren om mij te leren hoe ik een ingenieur 
moet zijn. "Drie maanden," zei hij. Niet om daadwerkelijk een ingenieur te zijn, maar 
om de taal en de problemen van ingenieurs te begrijpen, om de essentie van hun 
manier van denken te begrijpen. 

Als u de kans zou krijgen, zou u dan geïnteresseerd zijn om kennis te maken met 
drie, vier of zelfs vijf beroepen, om de taal te leren spreken van degenen die ze 
beoefenen, om de problemen te kennen waarmee ze te maken hebben en de 
moeilijkheden die ze tegenkomen bij het vinden van oplossingen, om dicht bij degenen 
te leven die de beslissingen nemen, om te zien hoeveel daarvan willekeurig zijn en 
hoeveel er onvermijdelijk zijn?.... 

...Zorgvuldig voorbereide reeksen van dergelijke gesprekken zouden kunnen worden 
gebruikt als postdoctorale opleiding, of als onderdeel van de opleiding van 
leidinggevenden. Zij zouden ook een demystificatie van de betrokken beroepen 
inhouden door een beter begrip van de problemen waarmee elk van hen te maken 
heeft. Zij zouden zorgen voor de ervaringsbasis die nodig is om de wereld van het werk 
opnieuw vorm te geven en nieuwe combinaties van beroepen te creëren.  

En ze zouden de kansen voor de officier van justitie, de financier en de arbeider 
vergroten om met jongeren te praten over hun ervaringen. 

 
 

De universiteit "ondersteboven" 
 
Dus je zou kunnen denken aan de transuniversiteit van morgen, helemaal 

ondersteboven.  
In het eerste jaar zouden jonge studenten beginnen met "specialisatie"-stages. Zij 

zouden in minstens 4 verschillende beroepen (elk 3 maanden) stage lopen om van 
binnenuit te zien en te ervaren hoe het werkt, welke problemen zich voordoen en hoe 
ze worden opgelost. Wat zijn de problemen die je niet stelt, of die je niet weet op te 
lossen. Ze zouden ook begrijpen wat ze absoluut moeten leren als ze het beroep dat 
ze bezoeken, althans gedeeltelijk, willen uitoefenen. 

Aan het einde van dit jaar zouden ze een absoluut unieke kijk hebben op het scala 
aan huidige beroepen, hoe ze functioneren, en hoe ze zelf al dan niet in die beroepen 
kunnen functioneren. In het eerste jaar zouden ze kritisch moeten rapporteren over 
wat ze hebben meegemaakt en wat ze hebben geleerd, maar ook over wat er 
ontbreekt en wat er in elk beroep of in de relatie tussen beroepen moet worden 
gecreëerd. Dit zou hen een unieke en frisse kijk geven op het scala van sommige van 
de huidige beroepen die niemand in onze samenleving heeft. Het zou hen ook 
voorbereiden om te voelen wat belangrijk is om zich te verdiepen en wat ze moeten 
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leren om te werken aan de transformatie van onze wereld die op het punt staat 
zichzelf te vernietigen. 

En in de volgende drie jaar voorafgaand aan de "Master's degree" (de term die in 
de Europese "Bologna"-besluiten wordt gebruikt) zouden zij zich voorbereiden om 
"transdisciplinaire generalisten" te worden die hun opleiding zelf beheren.  

 
Hier zijn enkele thema's die aan de orde moeten komen: 

 De herdefinitie van de wetenschap in een transmoderne visie. Denkers als 
Prigogine, Willis Harman en vele anderen hebben allang de noodzaak om de 
wetenschap en het wetenschappelijke proces zelf te herdefiniëren, op een vrij 
fundamentele manier uitgelegd. Maar er is ook de bevraging van de wetenschap 
door de nanotechnologie, waarbij de fysica samensmelt met de biologie en de 
chemie en zo het huidige kader van de disciplines ineens achterhaald is. Er zijn 
ook vorderingen in de kwantummechanica, waar we verschijnselen van 
synchroniciteit tussen deeltjes zien die niemand kan verklaren. Volgens Willis 
Harman moeten we de wetenschap zelf volledig herdefiniëren in het 
transmoderne paradigma van de 21e eeuw.  

 De herdefiniëring van de technologie en haar functie in de samenleving. Hoe en 
waarom we bezig zijn met de overgang van een technologische productie die 
werkt volgens een economie aan de aanbodzijde naar een technologie die werkt 
volgens een economie aan de vraagzijde. En de publieke vraag is dat de 
technologie ons allemaal in de richting van een echte duurzame wereld brengt. 
Om concreet te zijn zou de belangrijkste vraag worden: welke wetenschap en 
technologie hebben we nodig om de nieuwe groene en immateriële economie 
naar een werkelijk duurzame en inclusieve wereld te brengen? 

 De nieuwe metafysica. Maar we zullen waarschijnlijk wat dieper moeten gaan. 
Willis Harman legt ons in zijn boek139 uit dat ons hele systeem van denken en 
opvoeden gebaseerd is op een metafysica (M1) die materie definieert als 
grondstof en bewustzijn als afkomstig van materie. De vooruitgang van de 
wetenschap laat ons echter zien dat deze metafysica niet overeenkomt met de 
ontdekkingen van de kwantummechanica en dat we in feite al in een nieuwe 
metafysica (M3) zitten waar het bewustzijn primair is en waar materie een 
condensatie van energie door het bewustzijn is... 

  Hoe zit het met de wijsheid?  Het lijkt er ook op dat de zoektocht naar wijsheid 
een fundamentele tak zal worden. Maar niet gemakkelijk te leren... Ook hier 
raken we aan de spirituele dimensie. Het zal extreem moeilijk zijn om de meesters 
te vinden...! 

Deze paar punten zijn slechts een eerste idee... Maar we staan voor grote 
veranderingen die moeten worden aangepakt. Het wordt spannend, maar niet 
gemakkelijk. 

                                                 
139 Willis HARMAN: Global Mind Change. Berret en Koelher, San Francisco 1998. 
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Een nieuw type leraar: "docenten". 
 
Dit vereist een uitstekend systeem van "docenten", coaches (Cambridge en Oxford 

model) die elke student elke week laten reflecteren op zijn of haar lezing en hen helpen 
om vooruitgang te boeken in hun persoonlijke reflectie. 

Het spreekt voor zich dat de "begeleiders" wijze mannen moeten zijn, getraind in 
transdiciplinariteit. Dit is niet gemakkelijk te vinden. Maar het is mogelijk. En ze 
worden ook getraind door te doen en te creëren met de studenten. 

 
 

Naar 90% werkgelegenheid bij de uitgang.  
 
Aan het einde van hun studie moeten de kandidaten een eindwerk presenteren dat 

per definitie transdisciplinair en algemeen is. Zij zouden dan een "generalistisch" 
diploma krijgen. 

Het is denkbaar dat, na creatief overleg met grote bedrijven in het nieuwe 
postindustriële paradigma, die een dergelijke opleiding willen volgen, aan kandidaten 
arbeidscontracten kunnen worden aangeboden zodra zij de school verlaten. Aan de 
andere kant bestaat het risico dat hun diploma's gedurende enkele jaren niet officieel 
worden erkend door de lidstaten van de Unie. 

        Als duidelijk wordt dat deze nieuwe universiteit tot onmiddellijke 
arbeidscontracten leidt en dat jongeren ook van dit nieuwe type aanpak houden 
omdat het aan hun diepste verwachtingen voldoet, zal de ervaring waarschijnlijk snel 
van start gaan, ondanks de te verwachten problemen met de erkenning van diploma's. 

 
 

 

CONCLUSIE VAN HOOFDSTUK 13: HET HERBELEVEN 
VAN DE JEUGD... 

 
Als dit innovatieve project een bron van creativiteit wordt, zal het een enorme 
hoeveelheid energie vergaren die binnen de jonge generatie sluimert, die zich maar al 
te graag goed voorbereidt op haar toekomstige verantwoordelijkheden. De nieuwe 
generatie schommelt inderdaad voortdurend tussen scepsis en hoop. Zodra er een 
deur opengaat aan een horizon die een beetje zin heeft, haasten ze zich om te 
experimenteren als het serieus is... Helaas is er op het gebied van onderwijs weinig 
ernst. Helaas is er op het gebied van onderwijs weinig ernst. Bijna alle experimenten 
bestaan uit het schudden van dezelfde kaarten die de wereldwijde crisis hebben 
veroorzaakt. 
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Het is dan ook onze ambitie om een ervaring van reëncarnatie te creëren voor de 
nieuwe generatie. Om een plek te creëren waar ze kunnen experimenteren en 
onderzoeken, nieuwe definities, nieuwe structuren, nieuw beheer en nieuw beleid 
voor een nieuwe wereld die echt duurzaam en rechtvaardig is, kunnen creëren en 
uitvinden. 
En deze nieuwe ervaringen zijn alleen mogelijk als er een synchroniciteit tot stand 
komt tussen de jongere generatie en de ervaren volwassenen die door hun 
levenservaring en professionele loopbaan al het belang van de uitdagingen van de 
nieuwe samenleving in wording hebben gemeten.  
Het is aan ons, volwassenen, om het kader en de flexibele structuur te creëren, die de 
vonk laten overslaan om een overdracht van levenswaarden en een constructieve & 
transdisciplinaire dialoog te bevorderen, ter voorbereiding op de nieuwe wereld die 
er is en die absoluut rechtvaardig en duurzaam moet zijn. 
We werken eraan. 
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HOOFDSTUK 14: CONCREET: 
DE GLOKALISATIE VAN ONZE ECONOMIEËN  

POSTINDUSTRIEEL 
 

 
Het is moeilijk te zeggen hoe de maatschappij en de economie van morgen eruit 

zullen zien. Omdat we in zo'n staat van verandering verkeren dat het uiterst moeilijk 
is om in detail te zeggen hoe het morgen zal zijn. Maar ik ga proberen een paar 
belangrijke gebieden te identificeren die volgens mij in de juiste volgorde staan.  

Als we uitgaan van de veronderstelling dat onze wereld - min of meer snel - zal 
evolueren naar een duurzame en sociaal inclusieve transmoderne samenleving, wat 
betekent dit dan voor het dagelijks leven van de burgers van Europa en de rest van de 
wereld? 

Zoals we hebben gezegd, is de horizon van de betekenis nu collectief overleven. Dit 
betekent dat we geleidelijk aan getuige zullen zijn van een vrij belangrijke 
heroriëntatie van de wereld. 

 
 

Het proces van de-industrialisatie van de landbouw en de terugkeer naar de aarde  
 

We zagen in dit boek dat het industriële tijdperk ten einde liep en dat het vrij snel, 
zo niet abrupt, dreigde te eindigen. Wat betekent dat in de praktijk? 

Op het gebied van de landbouw zouden we kunnen denken aan een nieuwe 
terugkeer naar het land en naar de lokale knowhow en de lokale economie. We 
zouden een enorme ontwikkeling kunnen zien van een kwaliteitslandbouw die zowel 
het milieu als de dieren respecteert.  

 Op dit gebied is Pierre Rabhi140 zeker een van de meest beluisterde auteurs. Hij 
heropent de symbolische binnenruimte van de stadsbewoners en laat hen de 
wonderen van de harmonie met de natuur in agrarische samenlevingen ontdekken. 
Maar de boeken van Philippe Desbrosses141 hebben ook de weg vrijgemaakt voor de 

                                                 
140Pierre RABHI (+): "Manifest voor Aarde en Humanisme, Voor een gewetensopstand, Actes Sud, 2008.  
141Philippe DESBROSSES: "We worden weer boeren" Voorwoord van Abbé Pierre, Editions Alphée, 

2007. DESBROSSES "Terres d'avenir pour un monde de vie durable" Voorwoord van Edgar MORIN. 
Edities Alphée, 2007. 
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biologische landbouw, die ons al twintig jaar geleden de weg van de wijsheid en het 
respect voor de aarde heeft gewezen. Hij lanceerde ook, voor anderen, het concept 
van "eco-regio's" die lokale initiatieven nieuw leven inblazen en een lokaal menselijk 
weefsel en een lokale levenskwaliteit herscheppen. 

De trend - nog steeds een minderheid, om zeker te zijn - die we vandaag de dag 
waarnemen, is een trend naar de-industrialisatie van de landbouw. We ontdekken 
elke dag hoe ons systeem van industriële landbouw steeds gewelddadiger is geworden 
ten opzichte van de bodem, waarvan de kwaliteit elk jaar afneemt, zo niet de kwaliteit 
van de bovengrond. In Missouri legde de minister van Landbouw, Mark Ritchie, in een 
vergadering uit dat de toplaag van de grond in 20 jaar intensieve landbouw gehalveerd 
is. Dus we hebben nog maar een paar jaar... 

We ontdekken ook hoezeer dit soort industriële landbouw, die de zogenaamde 
"groene revolutie" in India heeft veroorzaakt, de zelfmoord van verschillende boeren 
per dag veroorzaakt. Het probleem van de armoede op het platteland van India is er 
ook niet mee opgelost. 

 Men zou zich een Europese en mondiale samenleving kunnen voorstellen waarin 
het menselijk genie een werkelijk duurzame en natuurvriendelijke landbouw 
herschept. Deze landbouw zal zeker gebaseerd zijn op voorouderlijke kennis. Maar het 
is ook duidelijk dat de burgers de elementen die hen kunnen dienen, uit de industriële 
samenleving zullen halen. We gaan waarschijnlijk bepaalde technologieën, zoals 
koeling, bepaalde motoren voor tractie, niet opgeven. Maar het grote verschil zal zijn 
dat alle gebruikte technologieën zullen worden gescreend voor de nieuwe horizon: 
respect voor de natuur en voor toekomstige generaties. Elke technologie die niet leidt 
tot een duurzame toekomst zal worden weggegooid. 

Helaas moet je niet dromen. In termen van werkgelegenheid kan dit soort 
activiteiten slechts betrekking hebben op maximaal 10% van de bevolking. Vandaag 
de dag bieden we 4 procent van de Europeanen banen in de landbouw. Ze produceren 
7 keer meer dan toen 87% van de Europese bevolking in 1900 in de landbouw werkte. 
Het is zeer waarschijnlijk dat de Europese - en mondiale - landbouw zich zal 
heroriënteren op respect voor het milieu. En dit kan een beetje meer boeren vergen. 
Maar zeker niet meer dan 10% van de bevolking. 

Aan de andere kant, in een economie die zich geleidelijk aan aan het reorganiseren 
en creëren is door het bevorderen van de kwaliteit van het leven op lokaal niveau. Er 
zullen veel nieuwe banen worden gecreëerd. Want de grote regel in de 
geglobaliseerde kennismaatschappij is dat alles wat mechanisch, rationeel en 
cultureel neutraal is, alles wat modern is en niet het linkerbrein produceert, kan 
worden geproduceerd in China of India of door mechanische robots. Maar alles wat 
doordrenkt is van cultuur, menselijke relaties en regionale en culturele specificiteit is 
onmogelijk elders te produceren.  

De nieuwe economie duwt dus sterk - maar geruisloos - in de richting van een 
geleidelijke versterking van het lokale, regionale en culturele karakter van landbouw- 
en cultuurproducten. En dus is het zo dat in de nieuwe economie, hoe meer de inhoud 
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van landbouw- of culturele producten doordrongen is van lokale knowhow, hoe 
minder het gevaar bestaat dat deze verdwijnt. En deze inhoud zal voelbaar zijn door 
middel van labels, maar ook door de menselijke relatie die de knowhow verklaart en 
deelt, tijdens de marketing van het product, in netwerken bijvoorbeeld.  

Nieuw is dat in de nieuwe kenniseconomie steeds meer kennis, en dus knowhow, 
via het label aan het object wordt gehecht. Op het etiket, dat een steeds strengere 
Europese verplichting is, wordt op het object steeds nauwkeuriger informatie 
aangebracht over waar het is geproduceerd, hoe het is geteeld, welke chemische 
meststoffen al dan niet zijn gebruikt, welke kleurstoffen zijn gebruikt (E.307), etc. Het 
etiket zal ook op het object worden aangebracht. En als het een geïmporteerd product 
is, informeert het label of het afkomstig is van een eerlijke handelstransactie (Fair 
Trade, Max Havelaar, enz.), of niet. 

Hoe explicieter de etiketten zijn - en de trend gaat zeker in die richting, in ieder 
geval in het Europees Parlement, maar niet in de Verenigde Staten! - hoe succesvoller 
de biologische landbouw zal zijn. Hoe beter de consument geïnformeerd is, hoe meer 
hij zal kiezen voor milieuvriendelijke producten.  

Ook hier lopen vrouwen voorop en leiden ze het debat, waarbij ze het geweld 
waarmee de maatschappij en de industriële economie de natuur in het algemeen, 
dieren en planten en ook de consumenten behandelen, steeds meer afwijzen.  

Etiketten zijn dus het groeiende deel van de informatie en kennis dat het 
landbouwsysteem kantelt naar het postindustriële hogesnelheidssysteem. Tags zijn 
als het Trojaanse paard van het nieuwe systeem in het oude. Ze zijn een van de 
tekenen van de overgang van onze industriële economie naar de kenniseconomie. We 
begrijpen nu beter waarom de statistieken ons vertellen dat 45 procent van de 
Europese economie zich in de kenniseconomie bevindt. De kenniseconomie infiltreert 
overal op en in onze industriële producten. En de verandering vindt stil plaats. 

 
De groene economie: een krachtige vector van groei ... kwaliteitsgroei 
 
En dat brengt ons bij wat veel visionairs, waaronder Hazel Henderson, al142 jaren de 
groene economie noemen. Er is een manier om kwaliteitsvoedsel te creëren en 
tegelijkertijd een redelijke winst te maken. Er zijn manieren om bedrijven te creëren 
die het milieu opschonen en winst maken. Er is zelfs een manier, zoals Ray Anderson, 
om zijn tapijtbedrijf op een volledig milieuvriendelijke manier na te bootsen. 
Al deze sectoren zullen snel groeien, simpelweg omdat de beloning in "immateriële 
activa" voor deze bedrijven aanzienlijk is. Er is dus nogal wat druk van de beurs zelf 
om deze richting uit te gaan. 

                                                 
142  Hazel HENDERSON & Simran SETHI: Ethische markten: Groeien van de groene economie 

Chelsea Green 2007. 
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Laten we ook het boek van Sylvain Darnil en Mathieu Le Roux noemen143. Deze 
twee jonge management afgestudeerden hebben de wereld rond gereisd om 
ondernemers te ontmoeten die bedrijven hebben opgericht die effectief werken voor 
milieuproblemen en tegelijkertijd winstgevend zijn. Ze hebben een zeer rijk boek 
geschreven dat een indicatie is van een fundamentele wereldwijde trend dat 
economische veranderingen in de richting van duurzaamheid overal plaatsvinden. We 
maken grote stappen in de richting van de groene en sociale economie. Ook al zijn 
deze voorbeelden nog steeds zeer in de minderheid, ze zijn indicatief voor 
veelbelovende trends voor de toekomst. 
 
 
En morgenochtend: de EU en de derde energierevolutie. 

 
Het beleid van de Europese Unie nam een belangrijke wending op 13 december 

2008 toen de Raad van Ministers de beroemde "Triple 20 Energy"-strategie vaststelde.  
Tegen het jaar 2020 heeft de EU zich ertoe verbonden de CO2-uitstoot in de EU als 
geheel met 20% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1999, de 
hernieuwbare energiebronnen met 20% te verhogen en 20% energie te besparen.  

Het werd gezegd op 22 januari tijdens de grote bijeenkomst over ICT voor een 
duurzame toekomst' in Brussel: de 'business as usual'-optie is vandaag de dag geen 
acceptabele optie meer omdat we te maken hebben met een drievoudige financiële, 
klimaat- en milieucrisis. "Volgens BEPA, het Bureau van beleidsadviseurs van 
voorzitter Barroso van de Europese Commissie, zijn we de derde industriële revolutie 
ingegaan144 . En het is cruciaal om te investeren in nieuwe groene energie en de 
kennismaatschappij, dit is de slimste manier om uit de crisis te komen.  

Aan het begin van de 19e eeuw, toen de stoommachine werd uitgevonden, 
gebeurde er niets. Pas toen iemand het idee had om het op rails te zetten, op schepen 
en in fabrieken, kwam de tweede industriële revolutie ineens op gang. 

De uiterst snelle ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologieën 
(ICT) brengt ons vandaag de dag met één voet in de kennismaatschappij. We hebben 
het gezien. Maar er is nog een idee dat een derde technologische en industriële 
revolutie dreigt te ontketenen: de oprichting van gedecentraliseerde en intelligente 
wereldwijde netwerken van energieproducenten. Dit is het hart van de nieuwe groene 
economie. 

Als de EU haar ambitieuze triple 20 plannen wil kunnen realiseren, zal ze dat niet 
alleen kunnen doen met bestaande gecentraliseerde installaties, maar ook met 

                                                 
143 Sylvain DARNIL & Mathieu LE ROUX: "80 mannen om de wereld te veranderen: 

Ondernemerschap voor de planeet.  JC Lattès, Parijs, 2005. 
144 Jeremy RIFKIN, Maria de Graça CARVALHO (BEPA), Angelo CONSOLI, Matteo BONIFACIO 

(BEPA) " Leidt de weg naar de derde industriële revolutie " Ou voir sur le web: 
http://www.europeanenergyreview.eu/data/docs/eer5/EER5-40-46-Rifkin%20interview.pdf 
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nieuwe bronnen: het smart grid van gedecentraliseerde producenten. Dit betekent 
dat al onze huizen, voertuigen en openbare gebouwen worden omgevormd tot kleine 
intelligente energiecentrales met bijvoorbeeld zonnecellen op de daken en met elkaar 
verbonden door een decentraal, flexibel smart grid. Maar dit smart grid is alleen 
mogelijk in een radicaal gedecentraliseerde kennismaatschappij, waar iedereen weer 
autonoom wordt en de macht geleidelijk aan terugkeert naar de burger. Dit project 
dreigt de Europese governance meer te veranderen dan alle conferenties en 
richtlijnen over dit onderwerp.  

 De combinatie van deze twee belangrijke innovaties dreigt een echte industriële 
revolutie teweeg te brengen. Ik zou zeggen een post-industriële revolutie. We gaan 
dus een economische transformatie in die zal versnellen. En tegelijkertijd zien we de 
ineenstorting en het verdwijnen van de "tweede" industriële revolutie, met 
aanzienlijke sociale en milieukosten. Deze ineenstorting zal de transformatie van het 
wereldbeeld eindelijk versnellen, maar hoe snel? Niemand weet het. 

 
 

De achteruitgang van de industriële economie: hier zijn we dan. 
 
Ik ben het dan ook volledig eens met Serge Latouche145 als hij schrijft: "Degrowth 

is gewoon een spandoek waarachter degenen die een radicale kritiek op de 
ontwikkeling hebben geuit en die de contouren willen schetsen van een alternatief 
project voor een beleid na de ontwikkeling, zich groeperen. Het is daarom een 
noodzakelijk voorstel om de ruimte van inventiviteit en creativiteit van het 
denkbeeldige, geblokkeerd door het economisch, ontwikkelings- en progressief 
totalitarisme, te heropenen". 

Ik sta ook achter dit vaandel en deel de kritiek op het industriële model volledig. En 
ik zou willen toevoegen om zijn punt te versterken dat we op dit moment getuige zijn 
van de achteruitgang van de industriële economie in alle sectoren van de mondiale 
samenleving, in de wereldwijde crisis die zich steeds verder verdiept. Ja, ik ben niet 
alleen voor de achteruitgang, maar we zitten er ook middenin! De industriële 
economie stort in en krimpt daardoor noodzakelijkerwijs.  

Maar het lijkt me nuttig om toe te voegen - en dit is het hoofdidee van dit boek - 
dat er in de loop van een paar jaar een andere economische logica naar voren komt 
als een potentiële meerderheid. Het is van cruciaal belang dat degenen die Serge 
Latouche links noemt, zich bewust zijn van de aanwezigheid van deze nieuwe 
economische logica en het nieuwe paradigma dat wordt opgebouwd. De wereld heeft 
hun inzet nodig om actief deel te nemen aan de oriëntatie van de nieuwe samenleving 
op het gemeenschappelijk welzijn van de mensheid. 

 

                                                 
145 Serge LATOUCHE: "Le Pari de la décroissance", red. Fayard, 2006, p. 17. 
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Afscheid van de consumptiemaatschappij 

 
Laten we ons nu richten op de consumptiemaatschappij, die het hart vormt van de 

industriële samenleving. Deze consumptiemaatschappij zal geleidelijk aan als concept 
verdwijnen. Zoals we hebben gezien, is de belangrijkste reden dat deze 
consumptiemaatschappij zoveel afval produceert en zoveel energie verbruikt, dat het 
absoluut niet duurzaam is. Het is dus al dood, maar natuurlijk beweegt het lijk nog 
veel. Want het is gebaseerd op een steeds hernieuwde activering van onze behoefte 
om te consumeren, die wordt gepresenteerd als het brengen van geluk. Dit is duidelijk 
niet het geval. En een deel van het publiek begint dit te beseffen. 

Het nieuwe concept dat ontstaat is dat van de "vrijwillige eenvoud". Het is nog 
steeds erg in de minderheid, maar het spreekt tot een rand van de jonge Europese146 
en Amerikaanse147generatie. Terwijl de industriële slogan "Consumenten en jij laat de 
economie werken! "verliest terrein, omdat burgers zich plotseling de vraag stellen: 
"Maar heeft dit wel zin? Is het duurzaam? Bestendigen we niet het gevaar van een 
collectieve dood? »  

Zodra de burger wakker wordt en vragen begint te stellen, is er geen manier om 
het te stoppen, want er is geen weg meer terug. En dus zal de bewijslast aan de kant 
staan van degenen die proberen producten te verkopen. Zij zullen informatie 
(etiketten) moeten geven en overtuigend moeten bewijzen dat hun product niet 
schadelijk is voor het milieu, maar juist bijdraagt aan een minder vervuilde aarde en 
een rechtvaardiger wereld. 

 
 
Van kwantiteit naar kwaliteit 

 
Wat ook steeds belangrijker wordt, is het begrip kwaliteit van leven. In deze zeer 

belangrijke crisis beginnen de burgers zich meer en meer expliciet en diepgaand af te 
vragen: "Heeft deze consumptiemaatschappij mijn gezin werkelijk gelukkiger en meer 
vervuld? Het is alsof we allemaal wakker worden nadat we te veel hebben gedronken. 
En als we eenmaal dronken zijn, vragen we ons af of we een verkeerde afslag hebben 
genomen. Door de sociale crisis die we doormaken, beginnen we op de een of andere 
manier vraagtekens te zetten bij de kwaliteit van ons leven en ons geluk. 

Zoals we hebben gezien, vereist de kenniseconomie dat we overgaan van een 
kwantitatief concept van vooruitgang en meting naar een kwalitatief concept van 
vooruitgang en meting. Met andere woorden, het is onze hele samenleving die bezig 

                                                 
146 Zie bijvoorbeeld Emeline DE BOUVER: Minder goederen meer links: vrijwillige eenvoud. 

Voorwoord door Christian ARNSPERGER, Prof. UCL. Couleur Livres, Charleroi, 2008.  
147 Zie in de USA het tijdschrift "Yes Magazine" zie hun site http://www.yesmagazine.org/ en de 

boeken van Duane ELGIN: "Voluntary simplicity" 1993 en andere van dezelfde auteur. 

http://www.yesmagazine.org/
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is met de overgang van kwantitatief naar kwalitatief. Deze transformatie is diepgaand 
maar geleidelijk en doordringt alle gebieden van ons leven. 

Het is belangrijk om te begrijpen dat de nieuwe - maar nog steeds minder 
belangrijke - trend in de wereldeconomie de intuïtie van de burgers ten aanzien van 
een betere levenskwaliteit versterkt. De waarde van morgen, die de wereldeconomie 
steeds meer zal aandrijven, zal de kwaliteit van de kennis, de kwaliteit van het leven, 
de kwaliteit van het milieu, maar ook van de sociale cohesie zijn. Zoals we hebben 
gezien, is de hoeveelheid kennis vandaag de dag niet meer interessant. Het is de 
kwaliteit van kennis die schaars wordt en het mogelijk maakt om nieuwe kennis te 
creëren. 

Maar het betekent natuurlijk ook dat we ons in stilte bewegen, in de richting van 
een kwaliteitslandbouw, in de richting van een kwaliteitsvol cultureel leven, in de 
richting van kwaliteitsvolle media, in de richting van kwaliteitsvolle commerciële 
relaties en in de richting van ondernemingen die de kwaliteit van de mens bevorderen.  

We zijn bezig om een "moderne industriële" samenleving te verlaten, die alleen 
maar mechanistisch is en alleen maar gericht op kwantiteit, en we beseffen ineens 
met afschuw welke enorme schade deze samenleving heeft aangericht, vooral in de 
vorige eeuw, aan de natuur die ons omringt, maar ook aan ons persoonlijk leven. En 
dat doet het voorlopig nog steeds..... 

 
 

Kennis is een kostbaar immaterieel goed. 
 
En in de nieuwe kenniseconomie is alle "knowhow" nu zeer belangrijk, aangezien 

deze wordt verantwoord als immateriële activa die bijvoorbeeld "immateriële" 
waarde toevoegen aan landbouwproducten. Maar dit geldt op alle gebieden. Deze 
knowhow, die in de industriële landbouw dreigde te verdwijnen, is nu een belangrijk 
onderdeel van de waarde van de landbouwproducten op de markt, aangezien deze 
markt steeds minder industrieel wordt. 

Maar meer diepgaand kunnen we ook merken dat deze vaardigheden aan de basis 
liggen van de "savoir être". Het zijn concentraten van wijsheid die door de eeuwen 
heen door de burgers zijn verzameld. Wijsheid is uiterst interessant voor beoordelaars 
in de kennismaatschappij. Want wijsheid is kennis die in de loop der jaren is 
opgebouwd en in praktijk wordt gebracht in de zin van Leven en duurzaamheid. Het 
biedt de economische actoren die het bezitten een enorme immateriële waarde, 
aangezien het de hele samenleving naar een duurzamere en humanere wereld leidt. 
Het levert een meerwaarde op voor de hele samenleving. Het wordt daarom als 
zodanig verwerkt (als immaterieel actief).  

Ja, we zitten in een echt nieuwe logica. Aan de andere kant weet de industriële 
samenleving, die op veel plaatsen nog steeds zeer aanwezig en dominant is, niet wat 
ze met deze kennis en kunde moet doen. Het negeert ze of erger nog, vernietigt ze en 
laat ze verdwijnen.  
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Het is daarom belangrijk dat iedereen die in de beweging is, terugkeert naar de 
aarde en de kennis herontdekt om te begrijpen dat ze nu nieuwe machtige 
bondgenoten hebben, maar die zich elders in de samenleving bevinden. En dat deze 
zelfde bondgenoten vooral vijanden waren in het industriële tijdperk.  

Het moeilijkste aan deze verandering is dat bondgenoten en vijanden niet meer 
dezelfde of op dezelfde plaatsen zijn. Het bredere politieke landschap wordt volledig 
hervormd. Het is niet gemakkelijk om je weg te vinden. 

 
 

En begrijpen bedrijven verandering? 
 
Het merendeel van de bedrijven is nog steeds volledig ondergedompeld in de 

industriële logica. En ze nemen slechts vaag waar dat er al een andere logica bestaat.  
Maar de dingen zijn in beweging en de wereldwijde structurele crisis versnelt het 

besef dat er iets moet gebeuren. Wat de meerderheid van de bedrijven echter 
tegenhoudt, zoals we hebben gezien, is deze tegenstelling tussen de noodzaak om 
winst te maken en de noodzaak om een volledig duurzaam bedrijf te creëren.  

Maar wat onder sommige jongere ondernemers begint te ontstaan, is het 
sleutelbegrip "immateriële activa". De markt en de beurs zijn al ver gevorderd met het 
gebruik van deze nieuwe meetinstrumenten, die meer dan 50% van de huidige 
noteringen uitmaken.  

Concreet betekent dit dat als uw bedrijf echt kan bewijzen dat het serieus werkt 
aan het oplossen van milieuproblemen, of dat het een echt sociaal beleid heeft, het 
zijn waarde op de beurs zal verhogen vanwege de immateriële activa. Dat verandert 
natuurlijk alles, want de beurs zet het bedrijf vanaf nu onder druk om meer te kijken 
dan alleen naar de financiële winst en om serieuzer te kijken of het zich wel in de groep 
bevindt van degenen die zich inzetten voor een duurzame toekomst. Dit betekent ook 
dat winst een gevolg wordt van de manier waarop het bedrijf zich gedraagt ten 
opzichte van de toekomst van de mensheid: rechtvaardigheid en het milieu. En als ze 
dat doet, zal ze beloond worden omdat haar actie in waarde zal toenemen, soms zeer 
aanzienlijk. Dit verandert alles. Het verandert het gesprek over duurzaam 
ondernemen totaal. 

Ik ben het dan ook volledig eens met Elisabteh Laville,148 auteur van "L'entreprise 
verte", wanneer zij in haar conclusie zegt: "Door een proces van duurzame 
ontwikkeling op gang te brengen, gaat een bedrijf sociale en ecologische 
verplichtingen aan die veel verder gaan dan de traditionele visie op zijn economische 
functie. Deze heroriëntatie is, zoals gezegd, vaak het begin van een culturele revolutie: 

                                                 
148 Elisabteth LAVILLE: "Groen ondernemen: duurzaamheid verandert levens om de wereld te 

veranderen". Global Village, Pearson onderwijs Frankrijk, Parijs 2007. pagina 344. Zie ook LAVILLE & 
BALMAIN: "A job for the planet and especially for me: a practical guide to sustainable development 
career" Global Village. Pearson Education France, Parijs 2007. 
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daarom is het alleen mogelijk tegen de prijs van een sterk persoonlijk engagement van 
de leiders van het bedrijf. Het is inderdaad van essentieel belang dat de werknemers 
begrijpen dat dit niet zomaar een vorm van management is, zoals sommige mensen 
geneigd zijn te geloven, maar een strategische pijler voor het bedrijf". Ja natuurlijk, 
maar moeten we daar niet aan toevoegen dat we juist op weg zijn naar een 
postindustriële (en postkapitalistische) economie waar immateriële activa de 
beursbeloning van bedrijven volledig veranderen door alle oprechte inspanningen 
voor het milieu en sociale rechtvaardigheid te bevorderen en te belonen. 

 
 

Een voorbeeld: Natuur en Ontdekkingen 
 
Laten we het voorbeeld nemen van "Nature et Découvertes" in Frankrijk, en in 

Europa, ook al is dit bedrijf in het begin niet typisch een kennisbedrijf als bijvoorbeeld 
IBM, omdat het niet direct betrokken is bij de productie van computerprogramma's. 
Dit voorbeeld is belangrijk omdat het ons laat zien hoe de nieuwe economische logica 
doordringt in de klassieke industriële economie en de diensteneconomie.  

Het publiek komt niet naar Nature et Découvertes om simpelweg objecten te 
kopen, maar om een geest te vinden, om weer in contact te komen met de natuur. 
Het publiek weet ook dat ze kunnen vertrouwen omdat de producten afkomstig zijn 
van duurzame en eerlijke netwerken.  

Concreet zijn er etiketten die de klant een verhaal vertellen en hem uitnodigen tot 
een manier van zijn bestaan149: "Het is een echte filosofie... we proberen het verhaal 
te vertellen van de objecten in de catalogi en op de etiketten die op onze producten 
staan, zodat onze klanten de redenen begrijpen die ons ertoe hebben aangezet om ze 
in onze winkels te vermelden. Als u bijvoorbeeld een rugzak koopt bij Nature et 
Découvertes, wordt deze gemaakt van hennep of brandnetels. Dit product heeft 
natuurlijk een gebruik, maar ook een doel. Het object moet een voorwendsel zijn voor 
een lesje. Door de informatieve tekst te lezen die bij de rugzak zit, leert de klant het 
ecologische voordeel van hennep ten opzichte van andere textielvezels zoals katoen of 
linnen, waarvan de teelt veel water en pesticiden vergt. Op deze manier wordt het 
object de drager van een boodschap en een manier van zijn. » 

Subtiel is er een overgang van het kwantitatieve naar het kwalitatieve, van het 
moeten zijn. Men verandert langzaam de logica. We komen niet meer naar de winkel 
om dezelfde redenen. De klant komt op zoek naar iets anders dat in het domein van 
het zijn ligt. En het werkt. Waarom werkt het? Want we zitten al in een economische 
logica waarin het immateriële steeds belangrijker wordt dan het materiële en het 
financiële. 

                                                 
149 François LEMARCHAND: "Hors du développement durable, pas d'avenir pour les entreprises" 

éditions MILAN, Toulouse, 2008. Pagina's 50-51.  
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 Zoals u ziet, verandert de visie onmerkbaar en wordt de waarde van de 
onderneming niet langer berekend in louter financiële en materiële termen, 
aangezien de toegevoegde waarde steeds minder materieel wordt. De verkoper wordt 
immers vergoed door de immateriële activa (zijn reputatie bijvoorbeeld), maar ook 
door de prijs die de kopers betalen. En als zijn aandeel op de beurs is, zal het toenemen 
vanwege de immateriële activa. Als het niet op de beurs is, neemt de 
wederverkoopwaarde van het bedrijf aanzienlijk toe door de immateriële activa. Maar 
het bedrijf wordt ook beloond met de loyaliteit van de kopers, die op zoek gaan naar 
meer dan alleen objecten. Deze loyaliteit is ook een immaterieel actief. Er wordt een 
netwerk gecreëerd rond het concept van herverbinding met de natuur. En dit netwerk 
wordt krachtig gevoed door de "Universiteit van de Aarde" die "Nature et 
Découvertes" enkele jaren organiseert en die geleidelijk aan de jaarlijkse bijeenkomst 
van de Franse cultuurmakers in Parijs wordt. Dit alles bouwt loyaliteit op onder kopers 
en nodigt hen uit om dieper in te gaan op het netwerk dat wordt gevormd rond een 
immateriële visie. Het is een virtueuze cirkel die wordt gevormd en waar winst 
geleidelijk een gevolg wordt van de manier waarop het bedrijf effectief handelt voor 
het respect voor het milieu. En dit alles wordt verantwoord in de nieuwe 
kenniseconomie, maar niet in de industriële economie, die deze fenomenen niet 
"ziet". 

 
 

En is het socialezekerheidsstelsel in gevaar? 
 
150De strikte industriële logica, die de afgelopen tien jaar de overhand heeft gehad, 

zelfs onder de Europese ministers van Financiën, is van mening dat sociale uitkeringen 
en sociale zekerheid, met inbegrip van medische zorg en het 
overheidspensioenstelsel, over het algemeen een last zijn waar de regeringen zich van 
moeten ontdoen, aangezien de markt er veel beter en efficiënter voor zal zorgen. Het 
is daarom noodzakelijk om geleidelijk aan alles wat we kunnen en zo snel mogelijk te 
privatiseren, zonder de burgers te veel angst aan te jagen. 

Deze logica is stervende, ook al lijkt ze over het geheel genomen nog steeds 
dominant te zijn, ook bij de partijen van links, die net zo visceraal kapitalistisch en 
industrieel lijken als rechts. 

Het is stervende omdat het zijn legitimiteit heeft verloren in het crisisjaar 2008. En 
dit verlies aan legitimiteit zal waarschijnlijk voortduren als de crisis zich blijft 
verdiepen. 

Het goede, uitstekende nieuws is dat het in de kennismaatschappij essentieel is om 
voor het menselijk kapitaal te zorgen. Het is dan ook duidelijk dat het 
socialezekerheidsstelsel niet alleen in stand moet worden gehouden, maar ook moet 
worden verbeterd, want het is het systeem dat het "menselijk kapitaal" onderhoudt 

                                                 
150 We horen van de volgelingen van Nobelprijswinnaar Milton Friedman en de Chicago School. 
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en in stand houdt. In het nieuwe economische paradigma wordt sociale zekerheid dus 
absoluut noodzakelijk en landen die weinig of geen sociale zekerheid hebben, zullen 
die moeten creëren, anders kunnen ze het menselijk kapitaal niet meer in huis 
houden. Want anders gaat het daarheen waar een hogere kwaliteit van leven is, maar 
ook sociale zekerheid voor hen en hun kinderen.  

De Europese Unie, waarvan het overgrote deel een effectieve sociale zekerheid 
heeft gehandhaafd, ondanks de kritiek van de Amerikanen en de OESO, heeft een 
uniek comparatief voordeel in de huidige transformatie op wereldniveau. Paradoxaal 
genoeg stemmen de burgers echter, zelfs in Denemarken en Zweden, voor rechtse 
regeringen die het beste sociale systeem ter wereld systematisch ontmantelen. Dit 
zijn de paradoxen en tegenstrijdigheden van onze tijd. 

 
 

De-industrialiserende geneeskunde... 
 
Maar om dit alles te kunnen bekostigen, moet men natuurlijk ook de geneeskunde 

ontindustrialiseren, die een krachtige en veel te dure industriële machine is geworden. 
Enkele jonge dokters die hier in België hun studies afronden en die in universitaire 
ziekenhuizen hebben gewerkt, hebben me verteld dat ze het gevoel hebben dat ze 
bezig zijn met een enorme machine, een "fabriek", die uiteindelijk de patiënt zelf 
negeert... En deze fabriek kost de gemeenschap astronomische sommen geld. 

We zien het begin van een nieuwe, meer holistische geneeskunde die meer 
gediversifieerde methoden gebruikt en zich duidelijker richt op preventie, en daarom 
veel minder kost en menselijker is. 

Maar het zal tijd kosten... 
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ALGEMENE CONCLUSIE:  
HET IS TOEGESTAAN OM TE HOPEN... 

 
 
 
Het is tijd om aan het eind van dit boek de draden van de verschillende 

hoofdstukken aan elkaar te knopen, om zo tot een globaal beeld te komen. En dat 
beeld is dat er hoop is. Hier is waarom.  

 
 

Het veranderen van onze manier van kijken zodat we niet gemanipuleerd hoeven 
te worden 

 
Er wordt vandaag de dag steeds meer gesproken over mondiaal herstel door de 

"groene economie" en de "derde (post)industriële revolutie" van decentrale energie. 
En dit is de richting die we op kunnen gaan. 

Maar wat dit boek probeert te zeggen is dat we, om deze nieuwe groene economie 
te betreden, om deze nieuwe duurzame samenleving te betreden, eerst de manier 
waarop we de wereld en het leven zien moeten veranderen. We moeten de manier 
waarop we denken en handelen veranderen. We moeten onze bril vervangen. 

Anders lopen we het grote risico om de nieuwe gereedschappen te gebruiken die 
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we tot onze beschikking hebben met onze oude moderne mechanistische, rationele 
en analytische aanpak, die de machine voorrang geeft op de mens.  

En als we in deze gemakkelijke richting gaan, de richting van "business as usual", 
dan gaan we recht op een beschaving van manipulatie in alle richtingen af. We gaan 
recht op de ontmenselijking van onze menselijkheid af. (hoofdstuk 9). 

Maar mijn eigen visie is optimistisch. Ja, dat risico lopen we. Dat zijn we zeker. Maar 
dit catastrofale scenario van manipulatie, dat al bestaat, heeft één grote fout: het leidt 
helemaal niet tot een duurzamere wereld. En dat weten we. Dit manipulatieve 
scenario heeft dus niet echt een lange termijn toekomst, maar het kan zeker veel leed 
veroorzaken als het een paar jaar domineert.  

 
 

Veranderend paradigma om onze nieuwe tools te zien en te gebruiken 
 
Het is belangrijk om de manier waarop we naar het leven kijken te veranderen, om 

ons bewustzijnsniveau te veranderen, om de dingen vanuit een hoger niveau te zien, 
in termen van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de hele blauwe planeet.  

Want als we erin slagen om "onze ogen van het stuur te halen", als we accepteren 
om ons te onttrekken aan de industriële samenleving op basis van de vrije markt van 
objecten, ontdekken we plotseling dat we de economische en politieke instrumenten 
hebben om een nieuwe vreedzame, duurzame en sociaal inclusieve samenleving te 
implementeren, die ik de kennismaatschappij noem. 

En wat zijn deze gereedschappen?  
 
 

De nieuwe immateriële economie beloont duurzaamheid 
 
Het is in de eerste plaats de nieuwe immateriële kenniseconomie waar, zoals we 

hebben laten zien, hoe meer bedrijven "duurzaam" en inclusief worden, hoe meer ze 
"deel uitmaken van de oplossing", hoe meer ze hun "immateriële waarde" 
(immateriële activa) op de beurs sterk zullen zien stijgen. Want in deze nieuwe 
economie verandert de beurs haar rol en wordt ze een krachtige versneller in de 
richting van duurzaamheid en sociale inclusie.  

In deze nieuwe economie staan kennis en cultuur, maar ook culturele en 
genderdiversiteit, centraal en zijn belangrijke waarden die moeten worden 
gekapitaliseerd. Voor deze bedrijven is een nieuw soort management nodig dat echt 
respect heeft voor mensen, waarbij vrouwen twee keer zo efficiënt zijn als mannen. 

Het mislukken van de bijeenkomst in Kopenhagen in december 2009 is een bewijs 
van het absurde, dat we onze toekomstige problemen niet kunnen oplossen in 
dezelfde categorieën die dit probleem hebben veroorzaakt. 
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Een nieuwe win-win logica is mogelijk tussen duurzaamheid en winst. 
 
Wat de vooruitgang van bedrijven op weg naar duurzaamheid vaak tegenhoudt, is 

de beroemde "afweging" tussen duurzaamheid en winst. Inderdaad, in de industriële 
logica is alles wat wordt gedaan voor duurzaamheid een kostenpost die van de winst 
moet worden afgetrokken. We zijn in volledige Win-Loose logica. En in tijden van crisis 
laten de winstmarges niet veel toe ten gunste van het milieu, dus we doen niet wat 
dringend moet worden gedaan. Dit is de basisreden waarom veel bedrijven het milieu 
en sociale kwesties blokkeren.  

Maar in de nieuwe immateriële logica wordt alles wat het bedrijf doet voor het 
milieu onmiddellijk omgezet in immateriële activa en verhoogt het de waarde van het 
bedrijf op de beurs, zelfs als de financiële situatie van het bedrijf een tekort vertoont, 
wat in een industriële logica ondenkbaar zou zijn geweest. We gaan onverwacht een 
win-win logica aan met betrekking tot het milieu. De deuren van de horizon gaan 
open. Er is ruimte voor hoop. 

Maar er is nog één goed nieuws: het nieuwe concept van vooruitgang. 
 
 

Het concept van kwalitatieve groei verandert het wereldwijde menselijke project 
van de 21e eeuw. 

  
We hebben gezien dat in de immateriële kenniseconomie de hoeveelheid 

informatie niet langer een waarde is omdat er te veel informatie op het web 
beschikbaar is. Waar het vooral om gaat is de kwaliteit van de informatie die wordt 
omgezet in kennis en uiteindelijk in wijsheid. En dus is de vooruitgang niet langer de 
kwantiteit, maar de kwaliteit van de kennis. We laten dus een concept van 
kwantitatieve groei achter dat de hoeksteen van onze industriële samenleving is 
geweest! En we bouwen een nieuwe economie en een nieuwe samenleving op rond 
een nieuw concept van kwalitatieve groei en vooruitgang. Dit verandert natuurlijk alle 
criteria voor economische metingen. Het verandert de hiërarchie van waarden die de 
basis van de samenleving vormt. Maar het echt onverwachte nieuws is dat dit nieuwe 
concept het mogelijk maakt om een volledig duurzame samenleving te ontwerpen.  

Een van de grootste filosofische obstakels voor de opbouw van een duurzame 
samenleving was immers juist dit concept van kwantitatieve vooruitgang en groei. Nu 
is de weg vrij. Er is nu een manier om zich te blijven ontwikkelen, maar dan wel op een 
kwalitatieve manier, zonder het milieu te schaden. En zo opent de horizon zich voor 
een nieuwe duurzame samenleving. Dit is uitstekend nieuws. 

Het is nu redelijk om een samenleving te plannen met een positieve ecologische 
voetafdruk, d.w.z. een samenleving die wereldwijd regenereert voor het milieu. Op 
dit moment zijn we in de huidige categorieën alleen in staat om de zeer negatieve 
voetafdruk die we achterlaten op het milieu te verminderen, met iets minder negatief. 
Dit is niet genoeg. Maar de horizon gaat open. Er is ruimte voor hoop. 
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De grote politieke vernieuwing van de 21e eeuw: geweldloosheid tussen staten 
 
Maar we hebben ook een heel nieuw politiek concept van geweldloosheid tussen 

staten. Het eerste voorbeeld is de Europese Unie, die er al vijftig jaar in slaagt een 
zone van absolute geweldloosheid tussen haar lidstaten in te stellen en in stand te 
houden. Dit nieuwe transmoderne politieke paradigma is een even belangrijke 
vernieuwing als het creëren van de "rechtsstaat" door middel van moderniteit 
(geweldloosheid binnen de nationale grenzen). 

Het probleem is dat de lidstaten, die de oprichtingsverdragen hebben 
ondertekend, nog niet lijken te hebben begrepen dat zij een nieuw transmodern 
politiek paradigma voor de 21e eeuw hebben gecreëerd. Ze doen me denken aan 
kippen die een beetje arend zijn uitgebroed (nieuw politiek concept), het niet 
herkennen en er steeds in bijten.  

Nee, de Europese Unie is geen kuiken. Het is een adelaar, maar hij is nog niet 
volwassen. 

Maar de tijd zal zijn werk doen. En beetje bij beetje zullen er ideeën ontstaan. 
Plotseling zal de politieke klasse zich realiseren dat ze op een doos met gouden 
munten zit, en dat het deze nieuwigheid is waar de burgers van Europa over willen 
horen.  

Zoals Jacques Delors in 1993 wijselijk zei: "Als we de Europese burgers vertellen dat 
het Europese project slechts één grote markt is, zal het geen enthousiasme opwekken, 
omdat je niet verliefd wordt op een markt. Als we dit nieuwe Europa in de komende 
tien jaar dus geen ziel hebben gegeven, hebben we het spel verloren. » 

We hebben het spel niet verloren, maar we hebben wel veel kostbare tijd verloren. 
En we verliezen meer.  

Ik ben er echter absoluut zeker van dat de politieke klasse op een dag plotseling 
het "Grote Werk" dat we samen aan het opbouwen zijn, in de richting van een nieuw 
mondiaal niveau van geweldloosheid, zal begrijpen en aan de burgers zal uitleggen. 
We bouwen geduldig aan een hoger niveau van wereldbeschaving.  

Men kan alleen maar hopen. 
 
 
 
 
Marc Luyckx Ghisi,  
 

E-mailadres: marcluyckxghisi66@gmail.com 
 

Mijn site bevat veel aanvullende informatie: www.marcluyckx.be 
 

mailto:marcluyckxghisi66@gmail.com
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BIJLAGE 1: CIJFERS EN TABELLEN 
 
 
Voor de lezers die geïnteresseerd zijn, zijn hier enkele cijfers en tabellen die de 

veranderingen die in dit boek tijdens de verschillende hoofdstukken zijn beschreven, 
grafisch verklaren. 

 
 
Figuur 1: 5 niveaus van overlijden en einde. 

 
 
Laten we eens kijken naar figuur 1. 
Het laagste niveau is ook het meest verontrustende. We zijn voor het eerst in de 

geschiedenis van de mensheid in staat om collectieve zelfmoord te plegen. 
Door dit gevaar zijn alle mentale structuren die tot deze ramp hebben geleid, 

voorbij. De patriarchale structuren, het moderne paradigma en de industriële 
samenleving. Dit leidt tot een malaise in de geloofwaardigheid van het politieke 
aanbod. Dit is de enige zichtbare dimensie van onze beschavingscrisis.  

Figuur 2: De overgang van Matrilineair naar Patriarchaal 
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van...-10.000 tot -3500 

Matrilineair systeem: geen schrijven 

-3500 +2000 

Patriarchaal systeem.    Uitgevonden 
schrift 

Leven is heilig 

Geboorte = heilig + vreugde en liedjes 

Dood is heilig 

Het leven is een trieste vallei van tranen 

Geboorte is een vloek 

De moedergodin geeft het leven God-vader Almachtig heeft de kracht van 
de dood... 

Vrouw en leven zijn heilig. De man domineert de vrouw en het 
universum. Hij redt zich wel. 

De vrouw is onrein en onrein, de oorzaak 
van de erfzonde. 

De Boom is het leven, de schakel 
tussen hemel en aarde. Het brengt de 
kennis van goed en kwaad met zich mee. 
Het is de bron van het Leven en de 
Wijsheid. 

De Boom der Kennis is een 
doodsbedreiging. 

De Boom des Doods brengt redding. 
(het kruis van Christus?) 

Seksualiteit en het paar zijn heilig.  

Heilige Hiërogliefen: Seksualiteit 
wordt beschouwd als de belangrijkste 
weg naar het goddelijke. 

Lijden is heilig 

Celibaat, ascese en monniken zijn de 
norm van het heilige. Seksualiteit en 
plezier zijn verdacht en onzuiver. 

De slang is het symbool van wijsheid 
en leven... 

De slang is de demon, de verleider en 
de bedrieger... 

Kracht geeft LIFE Macht geeft DEATH 

Creativiteit en Kunst zijn heilig. Onderwerping, gehoorzaamheid. De 
enige kunst die toegestaan is, is religieus. 

 

 Figuur 2 spreekt voor zich. Deze tabel heeft de verdienste dat ze de matrilineaire 
waarden, gericht op het leven en de patriarchale waarden die worden gedomineerd 
door gewelddadige dood en lijden, duidelijk naast elkaar plaatst. 
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Figuur 3: Vijf niveaus van de Renaissance 

 

 

We vinden dezelfde vijf niveaus in figuur 1 die spraken over de dood en het einde. 
En op elk niveau van figuur 3 vinden we de waarden van het Leven die op de 5 niveaus 
weer opduiken. 
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Figuur 4: Drie gereedschapswisselingen in vijfduizend jaar 
 
 

 
 
 
De eerste curve    ...-...    links op de tekening, geeft de periode van de oogst en de 

kweek weer. Het was een matrilineaire periode, zonder schrijven, en zonder legers, ook 
zonder privé-eigendom. De Moedergodin regeert. Er is geen eigendom van het land, 
noch van de vrouwen. 
 
Eerste gereedschapswissel: landbouw + patriarchaat 

Deze eerste curve kruist de tweede stippelkromme .………….. die de agrarische 
periode en de premoderne visie weergeeft.  

Dit eerste kruispunt betekent de eerste verandering van instrument, namelijk de 
overgang van veeteelt naar landbouw. Het was een gewelddadige doorgang, er waren 
invasieoorlogen van de landbouwstammen uit het Noorden.  

Maar je ziet ook dat het het begin is van de stippellijn die omhoog gaat: het 
patriarchaat dat begint met de landbouw. 
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Tweede mutatie van landbouw naar industrie 
De stippellijn kruist de volgende curve in grote stippellijnen --------------   die het 

industriële gereedschap, de machine en de moderne visie symboliseert.  
Dit tweede kruispunt symboliseert de tweede mutatie van het landbouwwerktuig in 

de richting van het industriële werktuig rond 1500.  
 

Derde mutatie: van de industrie naar de immateriële 
 
Het tijdperk van het industriële instrument en de moderne visie eindigt nu aan het 

begin van de 21e eeuw.  
Dit leidt ons naar het derde kruispunt, dat de overgang symboliseert van het 

industriële werktuig en de machine naar het immateriële werktuig dat kennis creëert: 
het menselijk brein. 

We gaan _________continu de bocht in. Dit is de kennismaatschappij. Het draait 
allemaal om creativiteit op dit moment. Het is een maatschappij die elke dag wordt 
gecreëerd en uitgevonden. Spannend.  

Maar deze derde overgang valt ook samen met het einde van het patriarchaat. Het 
is gemakkelijk te begrijpen, omdat er geen manier is om de menselijke creativiteit te 
bevorderen met waarden van bevelvoering, controle en verovering.  

 
 

Beroering en oorlogen in aantocht 
 
En zoals gewoonlijk zijn er aan het begin van de 21e eeuw vrij krachtige 

omwentelingen, oorlogen en breuken.  
Zoals gewoonlijk zijn er ook overlevenden die de verandering niet begrijpen en in de 

industriële curve blijven die onverstoorbaar naar de dood afdaalt. Deze groep is 
belangrijk en kan mogelijk zeer schadelijk zijn. 
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Figuur 5: De kennismaatschappij 
 

Industrieel bedrijf Kennismaatschappij 

  Positief Scenario Scenario Negatief 

1. Vermogen 

Bezit van kapitaal 
+ innovatieve 
technologie + 
octrooien 

Menselijk brein + 
creatief en innovatief 
personeel + 
kennisdeling & 
productienetwerken. 

Behandeling 
 subtiliteit van de 
menselijke geest 

2. Van 
piramides tot 
netwerken 

De structuur van 
onze organisaties is 
piramidevormig 

Hier kan kennis 
alleen in netwerken 
worden gecreëerd. 
Bedrijven moeten van 
vorm veranderen. 

We proberen de 
piramides ten koste 
van alles draaiende te 
houden. 

3. De rol van 
de leider 

Commando, 
controle verovering 

Het 
vergemakkelijken van 
de menselijke 
creativiteit in 
netwerken 

Manipuleert steeds 
subtieler 

4. 
Geheimzinnig 

Zakelijk + 
defensie = op basis 
van geheimhouding 
+ octrooien 

OPENBRUIK 
octrooibreuk 
"vrij delen van 

kennis" 

Steeds 
geavanceerdere 
bescherming 

SCHOONHEID 

5. Beheer 

Gecentreerd op 
de machine en zijn 
logica. De mens 
moet zich 
aanpassen. 

Gefocust op de 
mens. = humanisme 

De machine moet 
zich aanpassen.  

1. Manipulatie van 
de menselijke 
"techniek van de 
menselijke geest". 

 of 
2. Vervanging van 

de mens door een 
machine  
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6. 
handelsconc
urrentie 

"Vrijhandel" van 
goederen 

Vrij delen van 
kennis 

Samenwerking/ 
Netwerkcoopetitie 
Nieuwe mondiale 

economische 
structuren 

Monopolisering 
van informatie 

7. 
Economische 
waardecreati
e 

We voegen 
waarde toe aan het 
object. Van staalblok 
tot Renault 

We passen kennis 
toe op kennis om 
nieuwe kennis te 
creëren. 

De menselijke 
geest wordt 
gemanipuleerd om 
"zachtmoedig 
creatief" te zijn... 

8. 
Waardevolle 
maatregelen 

Kwantitatieve 
maatregelen van 
materiële prestaties 

(materiële activa.) 

Kwalitatieve 
maatregelen van 
immateriële activa 

Vermindering van 
kwalitatief naar 
kwantitatief. 
Kwantitatieve 
maatregelen 

9. Definitie 
van 
economie 

Beheert 
eigendom van 
kapitaal en 
technologie 

Beheert de 
menselijke creativiteit 
voor het algemeen 
belang 

Beheert de 
menselijke creativiteit 
voor speciale 
interesses 

10. 
Definitie van 
geld 

Exclusief en 
cumulatief concept + 
gecreëerd door de 
banken 

Steeds meer 
symbolisch concept, 
niet gecreëerd door 
banken  

Manipulatie van de 
symboliek 

11. Definitie 
van het 
begrip werk 

Uniek concept 
voor creativiteit, 
integratie, 
waardigheid, familie 

Nieuwe organisatie 
van waarden. Einde 
van het industriële 
werk, Iedereen creëert 
1 baan! 

Het 
werkgelegenheidsbel
eid verergert de 
problemen. 

12; Sociale 
samenhang 

EXCLUSIE = 
onvermijdelijk 

INCLUSIEF logica 
omdat opname het 
verschil en dus de 
creativiteit vergroot. 

Pseudo-inclusie = 
EXCLUSIE 
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13. Nieuw 
concept van 
onderwijs 

Vermindert de 
creativiteit en past 
zich aan aan de 
mechanische logica 

Ontwikkelt 
creativiteit en 
beheersing van de 
machine. Neo-
humanisme 

Subtielere 
manipulatie door de 
school onder vrije, 
creatieve 
buitenkanten. 

14. de 
nieuwe rol 
van de 
cultuur 

Cultuur heeft een 
perifere rol. (Kers) 

Centrale rol, want 
cultuur is de essentiële 
wortel van creativiteit 

Het manipuleren van 
de zielen van 
culturen. 

15. Definitie 
van 
vooruitgang 

Kwantitatief en 
niet-duurzaam 

Kwalitatief en 
duurzaam 

We houden vast 
aan de kwantitatieve 

16. 
Doelstellinge
n van het 
bedrijf 

Produceer een 
maximum aan 
goedkope objecten  

Om de menselijke 
vooruitgang te 
bevorderen, 

cultureel en 
geestelijk 

Nog meer 
geaccentueerd door 
de dualisering van de 
samenleving. 

 
Auteursrecht Marc Luyckx 2015 
 
Commentaar op de tafel 
Deze tabel relativeert de inhoud van de hoofdstukken 8 en 9. Zoals te zien is, 

ondergaan vrijwel alle aspecten van de industriële economie ingrijpende 
veranderingen. En elke keer is er het negatieve scenario dat zeer aanwezig is. 

Voor gedetailleerde opmerkingen wordt verwezen naar de tekst van de 
hoofdstukken 8 en 9. 
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Figuur 6: Samenvattende tabel: de drie gereedschapswissels en de vijf 

paradigma's 
 
Commentaar 
 
We zien hier een synthese van het boek dat de vijf paradigma's behandelt, 

matrilineair, agrarisch pre-modern, industrieel modern, postmodern en tenslotte post-
industrieel transmodern. Het laat zien hoeveel er is veranderd tussen matrilineair en 
industrieel. En paradoxaal genoeg zouden we weer een begrip van eigendom kunnen 
zien dat vergelijkbaar is met dat van herders en verzamelaars.  

Dit geeft ons ook een idee van de mogelijke omvang van de veranderingen die 
gaande zijn. 

 
 

Matrilineair 
-vijfduizend 

jaar 

Premodern
e 

Agrarisch -
3500 

Moderne 
industrie 

1500 

Postmodern
e 
1990 

Transmoder
n, 
Kennismaatsch
appij 

1. Structuur 
van tijd en 
ruimte 

Heilige Tijd 
Heilige ruimte 
Circulaire tijd 

Lineaire tijd 
Stabiel 
Heilige 
symbolische 
ruimte,  
Heilig maar 
ingehouden. 

Lineaire tijd, 
gemeten door 
de machine, en 
omkeerbaar 
gedesacralisee
rd 
Ruimte: 
Perspectief 

Idem Omkeerbare 
tijd.  

Volle ruimte 
Bewustzijn 

gaat vooraf aan 
de M3-zaak. 

Nieuw heilig 

 
Vermogensstru
cturering 
Vrouw is heilig 

Moedergodi
n = 
levengevende 
kracht... 

Geen leger. 
Geweldloos 

Piramide 
God de Vader 
aan de top. 
Geestelijken, 
mannen en 
vrouwen 

 
 
Gewelddadi

g 

Piramide 
Reden aan de 
top. 
"Economen" 
Mannen 
Vrouwen 

 
 
Gewelddadi

g 

Deconstruct
ie van de 
piramides,  

 
 
 
Gewelddadi

g 

Het delen 
van kennis in 
netwerken en 
gelijkheid van 
culturen rond 
de tafel 

 
 
Geweldloos 
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3. 
Geestelijken 
Hoge 
Priesteres, 
Vrouwelijke 
Priesters 

Mannelijke 
geestelijken 
weten wat God 
denkt 

Nieuwe 
geestelijken 

Technocrati
sche 
economen 

Bankiers  

Idem De burger 
wil geen 
"heilige" 
tussenpersonen 
meer. 

4. 
Hoofdberoep 
Fokken en 
verzamelen, 
geen 
eigendom. 

Landbouw 
Eigendom, 

vecht voor het 
land.  

Vrouwelijk = 
eigenschap 

Industrie, 
menselijke 
autonomie 

Eigendom 
van de pro 

Einde van 
het industriële 
tijdperk banen 
= robots. 

Kennisecono
mie = 
postkapitalistisc
h. 

5. TRUTH 
Epistemologie 

Tolerantie  
Het leven is 

heilig. 
Respecteer 

Onverdraag
zaamheid 
alleen de 
geestelijkheid 
heeft het 
laatste woord.  

Intolerantie 
van het niet-
moderne = 
onderontwikke
ld  

De reden = 
DE weg naar de 
waarheid. 

Intolerantie 
van de 
gebouwde 
omgeving 

Radicale 
tolerantie: 
Holle tafel in 
het midden. 

Nieuwe 
definitie van de 
waarheid! 

6. Methode 
Intuïtieve 

Gedomineer
d door het 
heilige en de 
theologie.  

We kunnen 
de levenden 
niet 
analyseren, 
heiligschennis! 

Analyse, 
weinig 
synthese.  

analyse Terug naar 
de synthese en 
de HOLISTIC-
benadering. Elk 
deel 
weerspiegelt 
het geheel. 
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7. 
Wetenschap 
en technologie 

Zeer weinig 
technologische 
creatie, geen 
schrijven... 

Gedomineer
d en 
gecontroleerd 
door de 
theologie 

Natuur = 
heilig 

Autonomie.  
Economisch

e aspecten van 
het aanbod 

Natuur = 
object 

Wetenscha
p = Waar  

Ethische 
verantwoordeli
jkheid: NEE 

Laten we 
doorgaan. 

Vraagzijde 
economie: 
Duurzaamheid 

IN NATURE 
Nieuwe 
wetenschappeli
jke 
paradigma's. 

8. 
Persoonlijk 
geweld 

Zeer weinig 

Veel Verminderd 
door de niet-
gewelddadige 
toestand 
binnenin 

veel Nieuwe 
conflicten 
tussen mannen 
en vrouwen... 

+ Terrorisme 

9. Oorlogen 
Politiek geweld 

Inexistent 

Invasies van 
matrilineaire 
volkeren 

De oorlog is 
een 
voortzetting 
van het 
buitenlands 
beleid 

Ja Interstatelijk
e 
geweldloosheid 
is in opkomst. 
(EU) 

10. 
Vrouwen en 
mannen 
Matrilineair 

Vrouwelijke 
dragers van het 
leven, dus 
heilig, maar 
niet van 
minachting 
voor de man.  

Patriarchaat 
Minachting 

voor vrouwen 

Patriarchaat 
De 

bevrijding van 
de vrouwen, 
maar de 
structuren 
blijven 
piramidaal en 
patriarchaal... 

Patriarchaat Post 
patriarchaat, 
een nieuwe 
cocktail van 
waarden 
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11. 
Spirituele 
Aspiratie in het 
openbaar 

Ja, 
gecentreerd 
rond Moeder 
Godin... 

Heilig 

Ja 
gecentreerd op 
het mannelijke, 
in alle 
continenten 

Heilig 

NEE, religies 
zijn een privé 
en bedreigde 
zaak. 

Secularisati
e 

Geen 
 
Heilig 

gedeconstruee
rd 

Ja, maar met 
onderscheid 
niet de 
scheiding van 
de domeinen. 

 
Heilig anders 

12. Leven na 
de dood 

JA, duidelijk, 
bloed van 
leven op de 
doden. 

JA voor de 
hand liggend, 
beloning na 
oordeel  

NIET voor 
de hand 
liggend. Het is 
allemaal weg. 

NEE JA 
herontdekt de 
"vergeten 
dimensie". 

13. Het 
lichaam als 
heilig  

Lichaam= 
heilige tempel 
en seksualiteit 

Heilige 
Seksualiteit 

-Radicale 
desacralisatie 
van het 
lichaam en 
seksualiteit... 

Continue 
desacralisatie 
en abstractie 
van het 
lichaam + sterk 
dualisme. 

Desacralisat
ie 

Rehabilitatie 
van ons 
lichaam. 
Resacralisatie. 

Harmonie 
lichaamshart 
geest ziel. 

14. Rechter- 
en/of 
linkerhersenhe
lft 

Zeer actief 
recht 

Rechterhers
enhelft Vrij 
actief 

Linkerbrein 
domineert 
volledig 

Linkerbrein 
domineert 

Beide 
hersenen in 
balans. 
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BIJLAGE 2 :  
  

EEN DEFINITIE VAN PARADIGMA'S 
 

De hypothese waarop dit boek is gebaseerd, is dat we bezig zijn met een 
paradigmaverschuiving in de manier waarop we naar het leven kijken. We verlaten 
stilletjes het moderne paradigma en gaan het transmoderne paradigma binnen. Ik heb 
ervoor gekozen om deze analyse van paradigma's niet in detail te ontwikkelen, in dit 
boek dat spreekt over de kennismaatschappij. Ik praat er meer over in mijn eerste 
boek. Hier in de bijlage staan meer details voor diegenen die geïnteresseerd zijn en 
die dieper op het onderwerp willen ingaan.  

Het veranderen van paradigma's is een delicate, pijnlijke en moeizame oefening. Je 
verandert immers niet je cultuur, je manier van kijken en oordelen over mensen en 
dingen alsof je een overhemd draagt. Ik bespreek dit in het laatste hoofdstuk van dit 
boek. De geboorte van een nieuwe wereld is altijd moeilijk. 

We zullen schema's voorstellen voor de premoderne, moderne, postmoderne en 
transmoderne paradigma's om de lezer te helpen zijn weg te vinden. Perfecte en 
definitieve definities? Nee, juist het tegenovergestelde. Alleen krukken om de lezer te 
helpen, elektroden om zijn verbeelding te stimuleren en zijn rechterhersenhelft, de 
bron van onze creativiteit. 

 

1. PREMODERNITEIT 
 

Nogmaals, de termen "fundamentalist" of "fundamentalist" zullen nooit hun plaats 
vinden in deze reflectie. Dit zijn begrippen die door de "modernen" worden gesmeed 
om uitdrukking te geven aan hun onbehagen en angst voor een mogelijke terugkeer 
naar de verschrikkingen van de Middeleeuwen. Niets anders. Deze modieuze slogans 
zijn niet objectief. Meer neutrale concepten zoals "pre-modern" of "agrarisch" hebben 
de voorkeur voor degenen die bereid zijn om verder te gaan dan de conventionele 
wijsheid. 

 

Figuur 4: Het pre-moderne paradigma  
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THE COSMOS wordt gerespecteerd omdat de goddelijke schepping 

 

Commentaar op de tafel : 

Boven is de Vader God Almachtig. Hij staat boven zijn schepping. Hij is uniek en 
geeft leven en betekenis aan alle dingen. Er is geen sprake van een dialoog met een 
andere God. Het is radicaal onmogelijk. Dan bevinden zich vlak onder Hem de 
geestelijken die "weten" wat Gods wil is en deze aan de stervelingen overbrengen in 
de vorm van voorschriften en wetten. Deze geestelijkheid staat boven politici en 
regeringen. Regeringen geven bevelen aan mannen die ze vervolgens doorgeven aan 
vrouwen en kinderen. Daaronder bevindt zich het dieren- en plantenrijk en de kosmos. 
Maar het is een kwestie van respect voor hen omdat ze Gods schepping zijn. 
Premodernisme is respectvol voor de natuur. Het vervuilt het niet. 

 
Kenmerken van het pre-moderne 
 

1. Dit paradigma is verticaal en autoritair. Autoriteit komt van boven, van God zelf. 
Hij geeft deze waarheid rechtstreeks door aan zijn geestelijken, die zo richtlijnen 
kunnen geven aan regeringen, mannen en uiteindelijk ook vrouwen.  
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2. Dit paradigma is patriarchaal: God zelf staat garant voor die orde waarin de man 
de vrouw domineert en is de enige bewaarplaats van het heilige. Vrouwen worden 
verondersteld thuis te blijven en zich te wijden aan hun missie om kinderen op te 
voeden. Als een vrouw deze machtsverdeling durft aan te vechten, zal ze 
onvermijdelijk worden beschuldigd van heiligschennis en woest worden onderdrukt 
als een "heks". 

3. Premoderniteit is intolerant. De waarheid is exclusief. Het is onze religie en het 
is alleen de bewaarder van de waarheid. Het is ons toevertrouwd door onze God zelf. 
Het is dus onmogelijk en goddeloos om te denken dat er nog een andere waarheid 
kan zijn. De heilige oorlogen, de kruistochten en de inquisitie zijn normale uitkomsten 
van deze logica. 

4. Premoderniteit staat haaks op secularisatie. Het concept zelf van ontkerkelijking 
wordt beschouwd als godslastering. Atheïsten worden getolereerd omdat het niet 
meer mogelijk is om ze te doden. 

5. Dit symbolische systeem heeft het enorme voordeel dat het stabiel en poëtisch 
is. Alles heeft een diepe en eeuwige betekenis die door God is bepaald vanuit alle 
eeuwigheid. Geen waardencrises meer. De jonge generatie heeft er geen moeite mee 
om de waarden van haar vaders te reproduceren, aangezien deze heilig zijn. Het 
systeem is gebouwd om eeuwig mee te gaan.  

6. Dit systeem is betoverd. De hele kosmos weerspiegelt de "Glorie van God". Alles 
is vol poëzie en heiligheid. Gelovigen hebben een diepe symbolische betekenis.  

7. Het theologische en politieke belang van de geestelijkheid is duidelijk (in 
westerse religies in ieder geval; in Japan bijvoorbeeld is het minder duidelijk). Het 
oefent een enorme greep uit op de zielen, maar ook op de lichamen van de burgers. 
Dit leidt tot de ergste religieuze en politieke misstanden. 

8. Er is maar één wetenschap: theologie. Iedereen spreekt Latijn in de Universitas 
van de Middeleeuwen. Een authentieke universaliteit van denken en taal heeft 
eeuwenlang gezegevierd. 

9. Premoderniteit heeft een duidelijk en onbetwistbaar gevoel voor het heilige. 
Het is niet vervuilend omdat het de hele schepping respecteert. 

 

De premoderne visie  
 

Millet's Angelus 
 
Een symbool van premoderniteit is voor mij het schilderij "Het Angelus" van een 

weinig bekende schilder: Millet. Het toont een man en een vrouw van aangezicht tot 
aangezicht. Ze zijn gestopt met werken. De man heeft zijn hoed afgezet, hij buigt zijn 
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hoofd en draagt het Angelus' Weesgegroetje op voor zijn vrouw, die hetzelfde doet. 
Op de achtergrond, in de verte, verschijnt de klokkentoren van de kerk die in de avond 
valt. 

 
Stabiliteit van waarden 

 
Premoderniteit wordt vandaag de dag nog steeds ervaren door enkele miljarden 

mensen die hun brood verdienen met de landbouw. Want als men van de landbouw 
leeft, is de onderliggende visie totaal anders dan die van de industriële moderniteit, 
omdat de boer afhankelijk is van de "goddelijke krachten" die ervoor zorgen dat het 
regent en de zon op het juiste moment komt... of niet. Hij heeft absoluut geen enkele 
manier om de groei van zijn oogsten te beïnvloeden. Hij kan alleen maar planten, de 
natuur doet de rest. Zijn universum is dan ook poëtisch en heilig, wat zijn religie ook 
is. Tijd is heilig. En zijn waarden zijn stabiel en onveranderlijk omdat ze heilig zijn. Het 
spreekwoord dat dit paradigma kenmerkt is Horace's "Niets nieuws onder de zon". 

 

Poëzie en het heilige (patriarchale) 
 

Het is een visie vol poëzie en heiligheid, betoverend en stabiel, maar autoritair en 
intolerant. Bovendien is het al zo lang patriarchaal dat het zich er helemaal niet van 
bewust is. Ze is dus extreem agressief tegenover de eisen van de vrouwen: ze leeft ze 
als een aanval op de wortels van het heilige, en dus als een "heiligschennis", een 
belediging van God zelf, die duidelijk mannelijk is. Daarom is de grootst mogelijke 
strengheid vereist tegen opstandige vrouwen. De Middeleeuwen getuigen hiervan - 
helaas! - welsprekend151. Wat er onder de premoderne moslims gebeurt is een bleke 
kopie van de misdaden van de inquisitie! Het is hetzelfde paradigma. 

 

Redenen om te leven en te sterven 
 

Maar in tegenstelling tot wat men in de stervende moderniteit ervaart, biedt de 
premoderniteit de burgers een reden om te leven en te sterven. Er is geen grote 
waardencrisis, want die zijn heilig en volkomen stabiel: zijn ze niet gebaseerd op God, 
die eeuwig is en niet verandert? De Waarheid is dus duidelijk, want die wordt ons door 
God zelf gegeven via zijn geestelijkheid. Deze waarheid wordt duidelijk niet gedeeld. 
Echte oecumene is dus onmogelijk: per definitie verwacht elk van de partners dat de 
ander zich tot zijn Waarheid zal bekeren. Aan de andere kant kunnen coalities 

                                                 
151 Het lijkt erop dat in de Middeleeuwen, alleen al in Noord-Europa, tussen de 100.000 en 300.000 vrouwen 

werden gemarteld en levend verbrand als "heksen".  
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ontstaan tussen pre-modernen als het gaat om tegengestelde modernen en 
'atheïsten'.  

De betekenishorizon van de premoderniteit is juist dat de betekenis stabiel is en 
gegeven wordt door het goddelijke van alle eeuwigheid. Want er bestaat altijd een 
goddelijke dimensie en een menselijke dimensie. En dat verandert niet en mag ook 
niet veranderen. De overdracht van waarden naar de nieuwe generatie vormt dus 
geen groot probleem, aangezien de waarden stabiel zijn. We kunnen net als Max 
Weber zeggen dat premoderniteit heilig en betoverend is. Terwijl de moderniteit de 
wereld heeft "ontgoocheld".  

 
 

Respect voor de natuur 
 
Een zeer belangrijk element van premoderniteit is respect voor de natuur. Het 

respecteert de natuur omdat die ons door God is gegeven. Het is niet van de mens, 
het is niet in zijn dienst. Het is heilig, het is een schepsel van het goddelijke. Daarom 
moet het absoluut worden gerespecteerd. Dit is zeker een gemeenschappelijk 
element tussen de premoderne en de transmoderne, zoals we zullen zien. Want 
vandaag herontdekken we dat de natuur ons niet toebehoort, maar dat we er 
integendeel bij horen.  

 
 

Structurele intolerantie. 
 
En de andere dimensie van de premoderniteit die vandaag de dag ontbreekt, is 

haar strikte onverdraagzaamheid, zelfs haar missionaire dimensie. Dit is normaal, 
aangezien de hele maatschappij is gestructureerd rond het goddelijke dat aan alles 
betekenis geeft, is er geen sprake van het aanvaarden van een andere definitie van 
het Absolute, van de stichtende God. Het is strikt onmogelijk. Want de mogelijkheid 
van een andere stichting accepteren is het relativeren van het Absolute. Het is de 
vernietiging van het systeem. Dus niet mogelijk. Dit is een van de moeilijkste dimensies 
om te accepteren door de transmoders, laat staan de modernen. En in een globale 
wereld begrijpt iedereen dat dit paradigma niet-operationeel is.    
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2. MODERNITEIT 
 

De moderniteit was een grote en krachtige bevrijdingsbeweging in de late 
middeleeuwen. Het werd geleid door enkele geïsoleerde personen zoals 
Michelangelo, Galileo, Copernicus, Comenius, Newton, etc., naar wie niemand toen 
luisterde. Het waren verschoppelingen. Maar ze lanceerden een krachtige 
denkbeweging die leidde tot de ongekende ontwikkeling van wetenschap en 
technologie, maar ook van de bevolking. 

 

Figuur 5: Het moderne paradigma 
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Commentaar op figuur 5 : 
 

Het vreemde aan deze figuur is dat de piramidale benadering van de premoderniteit 
niet is verdwenen. Dezelfde piramide werd opnieuw gebruikt. En in plaats van God 
zetten we de Godin Rede. De nieuwe geestelijkheid wordt vervangen door economen 
die de theoretici zijn van de nieuwe macht van het geld in deze nieuwe maatschappij. 
Ze hebben dezelfde privileges als de theologen in de premoderne wereld. Hoewel ze 
zich vaak vergissen, blijven regeringen onverstoorbaar naar hen luisteren. De 
hiërarchie van mannen en vrouwen is niet één jota veranderd, althans niet in de 
publieke sfeer. Maar de moderniteit heeft een nieuw onderscheid geïntroduceerd: 
openbaar en privé. En in de privé-sfeer hebben vrouwen echt het recht om anders te 
zijn. In de privésfeer hebben vrouwen echt het recht om anders te zijn, om hun intuïtie, 
hun kunst, hun filosofie en hun vrouwelijke waarden te ontwikkelen. Maar niet als het 
gaat om de serieuze dingen in de publieke sfeer. Daar heerst de strengheid van de 
verticale, piramidale en patriarchale logica. Zeker, ze worden meer en meer 
geaccepteerd in bedrijven en zelfs in het leger, maar ze worden beleefd uitgenodigd 
om de geldende regels te respecteren (patriarchaal). 

Dieren, planten en de kosmos worden beschouwd als dingen die onbeperkt kunnen 
worden geëxploiteerd. We zien de gevolgen van zo'n visie op onze omgeving. 

 

Als de bevrijdingsbeweging een tunnel naar de dood wordt... 
 

Vandaag de dag realiseren we ons ineens dat deze bevrijdingsbeweging een 
gevangenis is geworden, of een tunnel die leidt tot de collectieve dood. We moeten 
er dus uit zien te komen. We moeten - opnieuw - anders durven denken zonder te 
vergeten eer te bewijzen aan de voorlopers die enkele eeuwen geleden hun manier 
van denken over de wereld durfden te veranderen. 

 Paradoxaal genoeg moeten we ophouden modern te zijn en geleidelijk de wereld 
van de transmoderniteit binnengaan, onze ogen openen en eindelijk de ideologische, 
politieke, culturele en economische impact van de moderniteit gaan waarderen. Het 
was enorm en uiteindelijk nogal rampzalig.  

Dan wordt het enorme contrast tussen de manier waarop moderniteit wordt 
opgevat en de manier waarop het wordt waargenomen door degenen die niet of meer 
modern zijn, geleidelijk onthuld.  

 

Kenmerken van de moderne visie 
 

1. Moderniteit is verticaal en autoritair. Het heeft de machtspiramide die in de 
premoderne middeleeuwen heerste niet afgeschaft. Het heeft eenvoudigweg God 



214 

214 

vervangen door rationele Waarheid, de "Godin Reden". Dit betekent dat alles wat niet 
rationeel is geen waarde heeft, althans in het publieke domein.  

2. Moderniteit is patriarchaal. Wat het ook zegt, het blijft vrouwen uitsluiten, 
ongetwijfeld omdat ze verondersteld worden minder in staat te zijn tot rationaliteit 
of, in ieder geval, minder slaven van de rationaliteit.  

3. Moderniteit is onverdraagzaam. Het concept van de waarheid is exclusief. Er is 
GEEN waarheid buiten de rationele waarheid, althans in het publieke domein. Niet-
rationele benaderingen worden gewoonweg niet in aanmerking genomen. 
Intolerantie is systematisch ten opzichte van niet-westerse denkwijzen. Dit leidt 
vandaag de dag tot nieuwe, subtielere vormen van kruistochten, inquisities en heilige 
oorlogen in de naam van de moderniteit.  

4. De moderniteit heeft de wereld geseculariseerd (seculier = datgene wat is 
gedefinieerd zonder verwijzing naar een God). Zeker, de moderniteit heeft het 
heilzame onderscheid tussen het religieuze en het profane uitgevonden. Maar dit 
onderscheid is een scheiding geworden tussen enerzijds de pool van de serieuze, 
rationele, mannelijke, economische en wetenschappelijke, en anderzijds de intuïtieve, 
filosofische, religieuze, esthetische en vrouwelijke pool. Deze laatste is gedegradeerd 
naar de privé-sfeer. Er is een muur gebouwd die de maatschappij en het denken in 
twee totaal gescheiden sferen scheidt. 

5. De moderniteit heeft het begrip "stabiliteit" vervangen door het begrip 
"kwantitatieve vooruitgang". Dit laatste wordt gezien als een waarde op zich. Er is 
geen discussie over de verdiensten ervan. Maar de notie van stabiliteit is verloren 
gegaan. Het wordt zelfs beschouwd als een niet-waarde. 

6. Max Weber heeft helemaal gelijk: de moderniteit heeft de wereld ontgoocheld. 
Zielen vinden er geen zuurstof meer in. De diepte van de persoon wordt genegeerd. 
Er is geen stabiele basis meer voor waarden buiten de Godin Reden. Elke verwijzing 
naar de diepe dimensie van het bestaan is in het openbaar verboden. De wereld is 
alleen maar rationeel. De rest, die niet wetenschappelijk verklaarbaar is, bestaat niet. 
De enige mogelijke betovering is het bewonderen van de formidabele en ongelooflijke 
vooruitgang van wetenschap en technologie.  

7. De Renaissance gebruikte reden om zich te ontdoen van het obscurantisme van 
de geestelijkheid. De moderniteit heeft de exorbitante kracht van de geestelijkheid 
voor altijd weggenomen. Dit is vooruitgang en een goede zaak. Het heeft helaas, 
zonder het te beseffen, een nieuwe klasse herintroduceerd die precies functioneert 
als een geestelijkheid: de technocraten. Hun macht is net zo exorbitant en dicteert 
hun gedrag aan de politici en de samenleving als geheel. Denk maar aan de onbestraft 
gebleven macht van economen. Hun intolerantie staat ook in verhouding tot hun 
macht. 
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8. Door de introductie van heilzame onderscheidingen heeft de moderniteit 
ontegenzeggelijk het ontstaan van wetenschap en technologie mogelijk gemaakt, 
maar ook van alle disciplines waarmee we vertrouwd zijn: ethiek, esthetiek, wiskunde, 
natuurkunde, scheikunde, enzovoorts. Helaas is dit onderscheid zo versplinterd dat 
echt interdisciplinair werk zo goed als onmogelijk wordt. Het totaalbeeld, de synthese, 
is steeds meer uit het oog verloren ten gunste van een steeds geavanceerdere 
analysecapaciteit. 

9. In het publieke domein laat de moderniteit in ieder geval geen ruimte meer voor 
het heilige. Er is dus sprake van een crisis in het fundament van de waarden van de 
samenleving. Tegelijkertijd wordt echter stiekem het "heilige" karakter van het 
"rationeel-sociaal-real" opnieuw geïntroduceerd. Deze impliciete heiligheid verkeert 
vandaag de dag ook in een crisis, omdat steeds minder mensen geloven dat de 
wetenschappelijke en technologische vooruitgang in staat is de problemen van de 
mensheid op eigen kracht op te lossen.  

  

Een paar geïsoleerde denkers openen de horizon... 
 
De moderniteit is een krachtig en moedig project geweest van empowerment en dus 
van bevrijding van de menselijke intelligentie van alle obscurantisme. En deze 
bevrijding is een nieuwe visie op de wereld geworden, een nieuwe horizon. Net als 
vandaag.  
We moeten teruggaan naar de late Middeleeuwen om te begrijpen hoe ver de 
menselijke domheid en goddeloosheid in de onderdrukking van de intelligentie is 
gegaan. Want het waren slechts enkele geïsoleerde personen die anders gingen 
denken en zich anders gingen gedragen, Michelangelo, en de gewaagde Italiaanse 
kunstenaars, Descartes, Galileo, Copernicus, Savonarola, John Huss, etc., die als eerste 
anders gingen denken en zich anders gingen gedragen. Sommigen kwamen op de 
brandstapel terecht. Ze leefden niet zoals de stichters van de Renaissance, maar als 
geïsoleerde, marginale denkers die bedreigd werden door de inquisitie. 
 
Een nieuwe definitie van ruimte 
 
Maar wat voor hen spannend was, was om de horizon te openen, een nieuwe visie op 
het leven te creëren en er een nieuwe betekenis aan te geven. Toen Donatello, Ucello 
en Piero della Francesca bijvoorbeeld perspectief in hun schilderijen begonnen te 
introduceren, waren zij zich er niet van bewust dat zij het middeleeuwse Europa in de 
richting van de moderniteit kozen. Het is de perceptie van de ruimte die ze volledig 
transformeren. De moderne ruimte is duidelijk geometrisch, gedefinieerd door 
wetenschappelijke criteria, en niet een symbolische, vlakke ruimte, zoals bijvoorbeeld 
op de iconen. 
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Tijd wordt mechanisch 
 
Ook de tijd wordt geleidelijk aan gestructureerd door een kleine machine: de klok. 
Opgemerkt moet worden dat de monniken in de winter kortere dagen hadden en in 
de zomer langer. En iedereen volgde de kerkklokken. En het waren de monniken zelf 
die de klok uitvonden en nu hun kantoren volgens de klok en niet meer volgens de zon 
en de natuur instelden. Dus ze anticipeerden op de "moderne" tijd, gemeten door de 
machine. Het verregaande gevolg van deze verandering was de door Taylor 
uitgevonden arbeidsefficiëntiehervorming, die het mogelijk maakte de bewegingen 
van de arbeiders op de productielijn te timen en hun productie te verhogen. De tijd 
werd dus volledig gemechaniseerd door de industriële moderniteit. 
 
De structuren zijn piramidevormig, zoals in het pre-moderne tijdperk. 
 
Het meest verrassende is dat de moderne visie onwillig en misschien onbewust de 
piramide-achtige structurering van de macht heeft overgenomen, de premoderne 
visie die zij wilde overwinnen. Maar in plaats van God, zetten ze de Godin Rede aan 
de top van de piramide. Zie bijlage 2 voor een meer systematische beschrijving van de 
paradigma's met grafische voorstellingen. 
 
 
Een nieuwe geestelijkheid: technocraten en economen 
 
En het meest verrassende is dat de moderniteit ook de kerkelijke structuur van de 
premoderniteit heeft getransponeerd. De moderniteit heeft een nieuwe 
geestelijkheid gecreëerd die haar naam nooit zegt: de technocraten en vooral de 
economen. En deze groep, zelfs als ze zich vergist, behoudt het blinde vertrouwen van 
de politieke leiders. Het heeft ook zijn kardinalen en zijn Heilige Inquisitie, die 
economen of staatshoofden die afwijken van de orthodoxie van de "vrije markt" tot 
de orde roept. De vrijemarkteconomie functioneert inderdaad als een rationele en 
wetenschappelijke religie. Dit is normaal. Want de rationele waarheid is, zoals 
Prigogine opmerkt, abusievelijk verheven tot de rang van impliciete goddelijkheid. En 
als men dit geloof niet deelt, is het onmogelijk om toe te treden tot belangrijke 
posities, bijvoorbeeld in centrale banken of nationale regeringen. 
 
 
 De verandering van visie is gekoppeld aan de industrie 
 
De verandering van visie en paradigma is versneld en versterkt door het feit dat de 
Europese samenleving geleidelijk is overgegaan van de landbouw naar de industriële 
fase. Als je in een fabriek dingen maakt, hoef je niet meer in processies te gaan om 
hulp te vragen aan de godheid. Men is autonoom geworden in het proces van 
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waardecreatie. Met reden, zijn we perfect in staat om het op eigen kracht te redden. 
We hebben niets anders nodig. We worden onafhankelijk. 
 
 
Een bijna goddelijke status voor de wetenschap omdat het "objectief" is. 
 
Maar het gaat verder dan dat. Zoals we al gezien hebben, waren het Prigogine en 
Stengers die hier als eerste op aandrongen. De moderne visie heeft, waarschijnlijk 
onbewust, aan de wetenschap een bijna goddelijke rol toegekend. Waarom, omdat de 
moderniteit de piramide heeft behouden en de Rede in de plaats van het goddelijke 
heeft gesteld.  
Omdat de wetenschap rationeel is, leidt ze ons dus rechtstreeks naar de Waarheid, die 
de "goddelijke" top van de piramide is. En dit, zonder de noodzaak van kerken en 
religies. De wetenschap bereikt volledige autonomie van religies en obscurantisme en 
verwerft een vrij uitzonderlijke, bijna goddelijke status. Het staat boven de ethiek, 
boven de verantwoordelijkheden, want het is goed en waar. En als men het 
bekritiseert, is dat omdat men onwetend is, zelfs obscurantistisch.  
Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, is dit een van de grootste gevaren 
van de situatie waarin we ons wereldwijd bevinden. We hebben te maken met 
technologieën die het leven en ons voortbestaan als soort beïnvloeden, maar we 
hebben de neiging dit te doen met de moderne visie op wetenschap en technologie, 
die niet is aangepast aan de gigantische planetaire uitdagingen die ze met zich 
meebrengen. Het grote gevaar van onze 21e eeuw is dat we een visie en een horizon 
hebben die niet zijn aangepast aan de problemen van onze tijd. 
 
 
Technologie is gericht op de aanbodzijde van de economie 
 
Ook de technologie werkt in deze moderne wereld volgens het model van een 
aanbodeconomie. En aangezien de technowetenschap radicaal waar is en dus goed, is 
het normaal dat alles wat zij biedt een voordeel is voor de mensheid en daarom 
gekocht moet worden. Dit leidt ons rechtstreeks naar de consumptiemaatschappij. 
Maar we beseffen heel goed dat we niet de hele 21e eeuw door kunnen gaan met 
consumeren op een onhoudbare manier.  
 
 
De wetenschappelijke methode 
 
Laten we het nu ook hebben over de beroemde wetenschappelijke methode. Hier is 
het een directe weg naar de waarheid, omdat het rationeel is. Ja, alleen al door het 
feit dat het "rigoureus" en "objectief" is, moet het worden beschouwd als direct 
leidend tot de waarheid. Het is dus onaantastbaar, in de moderne visie natuurlijk.  
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Maar het is heel belangrijk om op te merken dat ons hele wetenschappelijke, maar 
ook administratieve en zelfs politieke functioneren is gemodelleerd naar dezelfde 
analytische methode die door Descartes wordt voorgesteld. Als u met een moeilijk 
probleem wordt geconfronteerd, snijdt u het in delen en lost u de delen van het 
probleem op. En dat doen we allemaal al eeuwen. En het moet worden erkend dat 
deze analytische methode verrassende resultaten heeft opgeleverd. Maar het is 
natuurlijk niet in staat om ons synthetische resultaten te geven voor mondiale 
kwesties zoals de toekomst van de mensheid. Daarom heeft het zijn legitimiteit als 
absolute methode verloren. Het is nu slechts een van de mogelijke methoden. We 
moeten dus af van de "moderne" methode. Ondanks al zijn kwaliteiten helpt het ons 
niet om een oplossing te vinden voor onze overleving. 
 
 
Positieve kwaliteitssprong op het gebied van geweld 
 
We mogen de kwalitatieve sprong die de moderniteit voor de mensheid heeft 
gemaakt in termen van geweld tegen mensen, niet onderschatten. Een van de functies 
van de staat, die een moderne schepping is, is namelijk het volledig uitbannen van 
geweld tussen individuen. Geweld wordt nu door de wet bemiddeld in de moderne 
staat. De burger kan geen wraak meer nemen, zelfs niet op de moordenaar of 
verkrachter van zijn dochter. Hij moet naar de politie en de rechter. Vandaag de dag 
lijkt dit ons duidelijk, maar het heeft eeuwen geduurd om dit te bereiken. Dit element 
van geweldloosheid moet nu worden behouden en over de nationale grenzen heen 
worden uitgebreid, in een transmodern politiek paradigma. 
 
Hoe zit het met vrouwen? 
 
Zeker, de moderniteit heeft de zaak van de vrouwen vooruitgeholpen. De suffragettes 
en de feministische beweging, en bijvoorbeeld de geschriften van Simone de Beauvoir, 
zijn moderne bewegingen. Maar voor vrouwen zijn de problemen nog lang niet 
opgelost. Zij blijven inderdaad het slachtoffer van discriminatie of pesterijen op de 
werkplek. Zelfs vandaag de dag heeft een vrouw nog steeds twee keer zoveel 
vaardigheden nodig om hetzelfde niveau van verantwoordelijkheid te bereiken. En 
dan is er nog het "glazen plafond" in veel bedrijven of administraties, wat betekent 
dat vrouwen er nooit in slagen om een bepaald niveau van verantwoordelijkheid te 
overschrijden. Het lijkt ons dat er onmiskenbaar vooruitgang is geboekt in termen van 
mensen en mentaliteiten, maar de structuren zijn te vaak piramidaal en patriarchaal 
gebleven, waarbij de laatste sporten niet toegankelijk zijn voor het "zwakke geslacht". 
En zijn alle salarissen gelijk aan gelijke uitkeringen? Dit lijkt niet het geval te zijn in de 
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Europese Unie152, hoewel de situatie in de Noordse landen veel beter is. Moderne 
structuren zijn daarom in de meeste gevallen nog steeds sterk patriarchaal. We 
moeten verder gaan dan dat.     
 
 
Religie: niet in het openbaar. 
 
De moderniteit is ook datgene wat de praktijk van een religie volledig heeft gescheiden 
van het publieke domein. Het heeft "religie naar de sacristieën" gedegradeerd. Er is 
geen sprake van het noemen van religieuze motieven in het openbaar. En het is in 
Frankrijk dat deze scheiding het sterkst is geweest, want het moet gezegd worden dat 
veel landen die anders zeer modern zijn, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk, nog steeds presidenten hebben die op de Bijbel zweren. 
Maar de moderniteit is nog verder gegaan. Het verspreidt het gerucht dat religies op 
een dag zouden verdwijnen, omdat ze niet rationeel waren, en dat alleen het rationele 
echt is. Sommigen hebben in dit verband gesproken over een "godsdienst van het 
secularisme" die zich in het zuiden van Europa heeft verspreid. Dit was waarschijnlijk 
een stap te ver, want Jung en de grote denkers van de menselijke psyche drongen aan 
op het belang van de innerlijke dimensie van de mens, van de menselijke ziel. In die 
zin is Jung een voorloper van de transmoderniteit. Terwijl Freud en Lacan mij, vanuit 
dit oogpunt, zeer modern lijken... en daarom een beetje achterhaald. 
 
 
Leven na de dood: bestaat niet. 
 
En dit leidt ons naar het geloof in het leven na de dood. Ik denk dat we er bij het 
schrijven van de geschiedenis van deze 20e eeuw en van de moderniteit in het 
algemeen op zullen wijzen dat een van de meest negatieve punten van het verslag is 
dat het erin is geslaagd om in de publieke opinie het geloof dat het leven na de dood 
doorgaat, volledig te onderdrukken. Deze visie op het leven na de dood is door alle 
beschavingen van de wereld al duizenden jaren lang bevestigd, ook al nam dit leven 
zeer verschillende vormen aan. De officiële moderne visie is dat er absoluut niets is na 
de dood en dat we terugkeren naar het niets. En door dit te bevestigen heeft de 
moderniteit een wijdverspreide doodsangst veroorzaakt, vermomd als een wanhopige 
- en vergeefse - zoektocht naar veiligheid.  
 
 
Hoe zit het met onze lichamen? 
 

                                                 
152  Zie de "Dienst voor de gelijkheid van mannen en vrouwen" van de Europese Commissie: 

http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/gender_institute/index_fr.html   

http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/gender_institute/index_fr.html
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Laten we nu verder gaan met wat de moderniteit met ons lichaam heeft gedaan. Het 
heeft ze volledig ontleed, gedesacraliseerd en geatomiseerd. De beroemde 
analytische methode heeft ons immers geduldig geleerd om onze emoties, onze 
seksualiteit, onze lichamelijke behoeften en onze gevoelens te negeren, om ons te 
concentreren op de efficiëntie en de output van de industriële productie die steeds 
sneller gaat. Als gevolg daarvan zijn onze levens als geatomiseerd geworden, 
gescheiden in aparte dozen die stukjes van onszelf bevatten. We hebben alle moeite 
in de wereld om onze weg te vinden en de dozen weer in elkaar te zetten als een 
geïntegreerd geheel. En bovendien heeft de moderniteit het werk van het 
desacraliseren van het lichaam, de seksualiteit, de vrouwen en het leven zelf 
voortgezet. Dit werk was, zoals we hebben gezien, al ruimschoots begonnen door de 
patriarchale pre-modernisten.  
We leven naast onszelf, naast ons leven. We zijn "mutanten" geworden die volgens de 
Australische aboriginals geen echte mannen meer zijn153. 
 
 
Zelfmoord onder jongeren omdat het geen zin heeft 
 
Ondertussen is het aantal mensen dat geen zin in hun leven kan vinden en, nog meer, 
het aantal jongeren dat zelfmoord pleegt, alarmerend. Deze zelfmoordcijfers voor 
jongeren, die in onze landen meestal worden gezwegen, zijn een maatstaf voor de 
flagrante ontoereikendheid van onze stervende industriële samenleving ten opzichte 
van de impliciete verwachtingen van de jongere generatie. Een drama waarvan de 
gruwel in deze getuigenis van een uitstekend Canadees onderzoek ten volle wordt 
gewaardeerd154: "Ik deed wat ik overal moest doen. Ik veroorzaakte voor niemand 
problemen. Maar diep van binnen was het totale duisternis, ik was als een zwerfhond, 
maar het was verborgen in mij. Ik redde mijn gezicht. Ik had al snel het gevoel dat mijn 
ouders niet wisten wat ze moesten doen, wat ze moesten zeggen toen ik bekende dat 
ik me liet gaan, dat ik in de problemen zat, dat het in mij aan het huilen was. Ze raakten 
in paniek, dus ik bracht het niet weer ter sprake... Ik ben 23 jaar oud, ik heb een bijna 
normaal leven, maar ik voel me leeg, gedraineerd, gedemotiveerd, zonder ademteug 
binnenin, zonder innerlijke richting. Ik vind de wereld ongelooflijk plat". Opmerkingen 
die leiden tot het gebrek aan betekenis van onze moderne beschaving in crisis. 
En tot slot, als klap op de vuurpijl, werd ons geleerd om alleen met onze 
linkerhersenhelft te functioneren. We werden rechtshandig gehandicapt. We 
gebruiken het nauwelijks meer. Behalve dat de kennismaatschappij ons ineens vraagt 
om creatief te zijn en ons juiste brein op hol te brengen. Hoe doen we dat? 

                                                 
153 Marlo MORGAN: "Boodschap van echte mannen aan mutanten" Albin Michel Paris 1995. Ook al zijn we ons er 

terdege van bewust dat dit boek een plagiaat van de aboriginalcultuur zou zijn, het is toch een prachtige, 
diepgaande beschrijving van de malaise van onze moderne beschaving.  
154  Jacques GRANDMAISON, Le défi des générations : enjeux sociaux et religieux du Québec d'aujourd'hui, Fides, 

Québec, 1995, pp. 313-314. 
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3. POSTMODERNITEIT: DE LAATSTE AVATAR VAN DE 
MODERNITEIT... 

 
Tijdens mijn lezingen komt de kwestie van de postmoderniteit herhaaldelijk aan de 
orde. Ik wil hier hulde brengen aan postmoderne denkers als Derrida, die de moed en 
vasthoudendheid hadden om het intellectuele fort dat modern is, te deconstrueren. 
Want het is echt een zeer sterke vesting. Maar we moeten ook duidelijk zien dat deze 
deconstructionistische visie een voorlopige is.  
Het lijkt me inderdaad onmogelijk om te stoppen met de deconstructie als ons 
voortbestaan op de planeet ernstig wordt bedreigd. Er is geen manier om een politiek 
paradigma op zo'n visie te bouwen.  
En inderdaad, denkers als Willis Harman in Californië en vele anderen, al in 1995, 
beschouwden het postmodernisme als een noodzakelijk maar tijdelijk, zo niet 
achterhaald stadium. Onze positie is vergelijkbaar. Het postmodernisme was een fase 
die des te nuttiger was omdat de moderniteit solide was en niet erg toegankelijk voor 
zelfkritiek. Maar deze fase is nu achterhaald. Het was de laatste avatar van de 
moderniteit omdat de postmoderne methode puur rationeel is. Het is hetzelfde als de 
moderne methode, maar dan tegen zichzelf gekeerd. En deze avatar heeft zijn rol 
vervuld.  
 
Dankzij postmoderne denkers 
 
Postmodernisten hebben de afgelopen twintig jaar intensief en zeer nuttig werk 
verricht. Ze hebben de moderniteit ontleed, ontmanteld en ontbeend door het te 
deconstrueren. Het was uiterst moeilijk en ondankbaar werk. Maar het was nodig als 
overgang naar de 21e eeuw. We zouden de overgang naar transmoderniteit niet 
hebben kunnen maken zonder het werk van de benedictijnen, uitgevoerd door de 
postmodernisten, waarvan Jacques Derrida de meest opmerkelijke is. Ze zijn 
onmisbaar geweest. Maar hun methode zelf nodigt ons uit om verder te gaan dan dat, 
naar transmoderniteit toe.  
 

 
Figuur 6: Het Postmoderne Paradigma 
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Commentaar op figuur 6. 

 
De postmoderniteit behoudt, zoals we kunnen zien, nog steeds de structuur van de 

moderne visie. Maar het verliest zijn hoeksteen. Dit brengt het hele gebouw uit balans 
en duwt het - zachtjes - in elkaar. 

We vinden de technocraten, de hiërarchie van de mannen boven de vrouwen, 
dezelfde loskoppeling van de kosmos.  

Postmoderniteit is sceptisch. Het is in wezen een bron van scepsis. Hoe kan het ook 
anders, want er is geen waarheid.  
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4. TRANSMODERNITEIT  
 

 
Figuur 7: Het transmoderne paradigma 
 

 
 

Commentaar op afbeelding 7 : 
 

Figuur 7 geeft een weergave van het transmoderne paradigma. Het vertoont weinig 
gelijkenis met de premoderne en moderne paradigma's. Geen piramide meer. Het 
centrum van de tekening is gevuld met licht: de waarheid bestaat. Maar het centrum 
is tegelijkertijd leeg omdat niemand de Waarheid kan bezitten, niemand domineert 
haar. Aan de andere kant wordt iedereen opgeroepen om er naartoe te lopen door 
naar het centrum te gaan. Om de ellips heengaan, dat wil zeggen zich bekeren van de 
ene religie naar de andere, is niet zo interessant. Interessant is om dichter bij het 
centrum te komen. En hoe meer we naar het centrum gaan, hoe dichter we bij de 
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waarheid komen, hoe meer we naar de spirituele dimensie en naar het zijn gaan, hoe 
minder we het kunnen definiëren, hoe minder we de indruk hebben dat we het kunnen 
bezitten, hoe minder we in het dogma zitten.  

Men ontdekt een "aanwezigheids-afwezigheid", zoals de mystici van alle religies 
getuigen. Ook de (dogmatische) verschillen met andere culturen en religies blijken 
minder belangrijk te zijn. Naarmate men het centrum nadert, worden de 
(dogmatische) muren tussen de culturen steeds transparanter.  

Rond de tafel staan burgers, mannen en vrouwen, op gelijke voet. Dat geldt ook 
voor culturen en religies. Er is geen sprake meer van superioriteit. Het is alleen aan een 
ieder om zijn of haar specifieke bijdrage te leveren aan de opbouw van een leefbare, 
rechtvaardige en duurzame wereld. 

En dieren, planten en de hele kosmos worden weer als bewust ervaren, en dus in 
verband met de kosmos en met de mens. En de verbinding met hen wordt zo belangrijk 
dat het het nieuwe heilige raakt. 

 
 

Kenmerken van transmoderniteit 
 
1. Transmoderniteit is democratisch. Iedereen zit op gelijke voet rond dezelfde 

tafel en bespreekt samen gemeenschappelijke problemen. Het besluit om niet langer 
de eigen belangen te verdedigen, maar prioriteit te geven aan dringende 
gemeenschappelijke problemen is een belangrijke ethische kwaliteitssprong. 

2. Transmoderniteit is postpatriarchaal. Er is geen reden meer om enige vorm van 
discriminatie in te voeren. Integendeel, vrouwenvisies en -intuïtie zijn onmisbaar om 
zeer snel nieuwe oplossingen te bedenken. 

3. Transmoderniteit is per definitie tolerant. Actief tolerant. De epistemologie is 
inclusief. De definitie van Waarheid omvat alle culturen en alle burgers van de wereld. 
Niemand wordt meer uitgesloten. Integendeel, het moedigt iedereen aan om zijn of 
haar eigen weg te volgen naar het centrum, naar wijsheid en vervulling.  

4. Transmoderniteit herdefinieert een nieuwe band tussen spiritualiteit en 
politiek. Het is een kwestie van het vermijden van de verwarring tussen de twee die 
in de Middeleeuwen werd ervaren, maar ook van het vermijden van de "moderne" 
scheiding en ontkenning van de spirituele dimensie die de wereld heeft ontgoocheld. 
Er is een nieuw onderscheid te vinden dat niet ontaardt in een scheiding. 
Transmoderniteit is dus postsecularisatie. Hierin staat het open voor de dimensie van 
de diepte van het bestaan, in de zin van Malraux: "de 21e zal geestelijk zijn of niet 
zijn".  

5. Transmoderniteit brengt de notie van transformatie naar voren, met als doel 
ons persoonlijke en sociale leven een harmonieuzer geheel te maken. 

6. Transmoderniteit is in staat om de wereld te herbeleven, omdat het opnieuw 
vrije toegang tot de ziel zal geven. De spirituele dimensie is niet langer een taboe. Het 
zal een nieuwe verzoening bevorderen tussen lichaam, intelligentie, geest en ziel, de 
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verschillende dimensies waaruit ieder mens bestaat. Deze verzoening zal een 
onverwachte en krachtige energie opwekken. Het zal onze diepste energieën 
bevrijden. Dit is het tegenovergestelde van ontgoocheling. Reenchantment begint als 
de ziel weer begint te leven en te hopen. Maar transmoderniteit zou ook kunnen 
ontaarden in een nog diepere ontgoocheling dan die welke de wereld vandaag de dag 
baadt als de optie van menselijke manipulatie wijdverbreid wordt.  

7. Transmoderniteit onderdrukt en lost de notie van geestelijkheid, technocraat 
en specialist volledig op. Op alle gebieden willen de burgers weer macht krijgen over 
hun leven, over hun relatie met God, over hun reis naar Hem toe. De notie van 
tussenpersonen tussen de mens en God, tussen mens en wetenschap, wordt steeds 
minder noodzakelijk en geaccepteerd. 

8. Transmoderniteit herdefinieert fundamenteel de relatie tussen wetenschap, 
ethiek en maatschappij. De wetenschap zelf ondergaat een diepgaande 
transformatie. Het is bezig zijn disciplines te ontleden en zichzelf op een radicaal 
transdisciplinaire manier te herdefiniëren door ethiek en betekenis op alle niveaus te 
integreren. Het onderscheid tussen harde en zachte wetenschappen raakt 
achterhaald. 

9. Transmoderniteit herontdekt de heilige (post-patriarchale) dimensie van het 
leven en de dingen, van tijd en ruimte, maar in een systeem dat noch autoritair noch 
verticaal is. 
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BIJLAGE 3 :  
HET SUBSIDIARITEITSBEGINSEL 

 
Dit is het originele exemplaar van een conceptdocument uit 1992 voor het 

voorzitterschap van de Europese Commissie. Het analyseert de filosofische wortels van 
het subsidiariteitsbeginsel dat voor het eerst in de Europese Verdragen zou worden 
opgenomen. Het toont met name aan dat dit beginsel is bedacht en uitgevoerd door 
de denkers van de hervorming. Pas enkele eeuwen later maakte de katholieke kerk er 
gebruik van, zonder het echter toe te passen op haar interne structuren zoals de 
Reformatie dat deed. 

 
 

 

EUROPESE COMMISSIE 
PROGNOSE-EENHEID 

 
 
Marc LUYCKX 

 
Brussel, 20.1. 92. 

ML (92) 64/92 

DOSSIERNOTA  

BETREFT: FILOSOFISCHE GESCHIEDENIS VAN HET SUBSIDIARITEITSBEGINSEL 

1. De NOTITIE van subsidiariteit vormt de basis voor de uitwerking van de jonge 
hervormde/kalvinistische kerkelijke wet in 1571. 

 
De jonge calvinistische kerkelijke wet zal in tegenstelling tot de katholieke organisatie worden 
gezien als theocratisch, dus te centraliserend en weinig respectvol voor de tussenliggende 
machtsniveaus. De synode van Emden (Duits Friesland) in 1571 wordt in dit verband 
beschouwd als de eerste fundamentele referentieteksten. De calvinistische wet zal dat 
bevestigen: 
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a. Geen enkele gemeenschap of persoon in de kerk heeft het recht om aanspraak te 
maken op enige voorrang155 op een andere: 

"Geen enkele parochie mag voorrang hebben op een andere, of zichzelf 
arrogeren,... Ieder moet met de grootste zorg waken voor de verdenking van 
een dergelijke arrogantie en elke poging tot arrogantie van de overheid voor 
zichzelf. » 
 

b. Beslissingen moeten op een zo laag mogelijk niveau worden genomen. De 
hogere instanties zijn bevoegd om alleen die beslissingen te nemen die niet op 
het lagere niveau konden worden genomen, evenals de beslissingen die alle 
parochies van de provincie aangaan.  

"Vragen die reeds samen [op lokaal niveau] zijn behandeld en besloten, zullen 
niet worden voorgelegd aan de Provinciale Synode of de Algemene Synode. 
...Alleen die vragen die in de zittingen van de Consistorieën en Klasse-
Assemblees niet konden worden beslist, of die betrekking hebben op alle 
parochies, zullen worden voorgelegd [aan deze Synoden]. » 

 
 
2. ALTHUSIUS (Von Althaus): eerste gereformeerde (calvinistische) theorie van een 

geseculariseerde, corporatistische en solidaire staat (1603). 
 

De eigenlijke filosofisch-politieke reflectie gaat volgens vele bronnen terug tot156een 
gereformeerde auteur van het 17e eeuwse von Althaus, genaamd "Althusius", die bekend is 

                                                 
155 Voici l'original en allemand traduit du latin : " Geen enkele gemeente mag het primaat of de 
heerschappij van een andere gemeente    overnemen, geen enkele predikant, geen enkele ouderling over 
de andere ouderlingen, geen diaken over de diaconie. Ieder van ons dient zich zorgvuldig te wapenen 
tegen de verdenking van een dergelijk vermoeden en tegen elke poging om het regiment te usurperen. 
"Provinciale en Algemene Synoden moeten niet worden geconfronteerd met vragen die in het verleden 
samen zijn besproken en besloten... Alleen datgene wat niet kon worden besloten in de vergaderingen 
van de Consistorieën en de Klassenvergaderingen of wat alle communiteiten van de Provincie aangaat, 
moet worden opgeschreven". 
Deze Duitse versie van de tekst van de synode, waarvan we helaas niet het origineel hebben, is 
geproduceerd door Gehrard Coeters en is te vinden in  
Dieter PERLICH : "De handelingen van de synodes van de Nederlandse gemeenten die onder het kruis 
vertegenwoordigd zijn in Duitsland en Oost-Friesland, gehouden in Emden op 4 oktober 1571. 
Dit artikel maakt deel uit van een collectief werk "1571 EMDEN Synod 1971", Neukirchen, 1973, pp.61-
63. 
156 Zie bijvoorbeeld: MILLION-DELSOL Chantal, Quelques réflexions sur l'origine et l'actualité du principe 
de subsidiarité, in Colloque des démocrates chrétiens et l'économie de marché. Pro manuscipto. 1991. 
MILLION-DELSOL MILLION Chantal: De staat in solidariteit. PUF, Parijs 1992. 
KRATKE Michael, Het susidiariteitbeginsel anno 1987, in Andersom, 1987, jaar 1, N°9/10, geciteerd in 
VAN PARIJS: Qu'est-ce qu'une société juste?  Paris Seuil, 1991, p 229. 
Encyclopedie Brittancia Vol 1 P 300 zie "Althusius". 
Evangelishe Kirchelexicon, zie "Althusius". 
Vittorio KLOSTERMAN: redacteur, Sourcebook on the History of German Legal Studies, uitgegeven door 
Erik WOLF. Frankfurt/Main 1949 pp 102-144. 
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door zijn werk: "Politica methodica digesta atque exemplis sacris et profanis illustrata", 
Universiteit van Nassau, (D), gepubliceerd in 1603. In 1610 en 1614 werden nieuwe verrijkte 
edities gemaakt.  

Althusius gaf les in Herbron, Duitsland. De stad Emden vroeg hem in 1604 om 
burgemeester te worden. Hij zal dus de mogelijkheid hebben, zoals we zullen zien, om zijn 
theorieën over de autonomie van de tussenliggende machtsniveaus in praktijk te brengen. 

Het belangrijkste nieuwe idee in zijn boek is het creëren van een seculiere politieke 
theorie van de samenleving, ook al heeft die nog steeds een corporatistische toon. 

Het katholicisme lijkt, vooral ten tijde van de Spaanse verovering, een bedreiging te 
vormen voor de protestantse reformatie in heel Europa (vergeet niet dat de katholieke 
Contrareformatie de secularisatie categorisch - en met geweld - afwijst). Tegenover dit zeer 
concrete gevaar, dat samenhangt met de theocratische katholieke opvatting van de (pre-
moderne) staat, is het begrijpelijk dat de gereformeerden (vooral degenen die naar Amerika 
zijn geëmigreerd) in de seculiere moderniteit een heilsplan zien, juist omdat het de religieuze 
macht scheidt van de seculiere macht en de autonomie van de laatste afkondigt. 

Meer direct voelde de stad Emden zich echter in haar autonomie bedreigd door het 
keizerlijk hof in Praag. Ofwel verklaarde de stad zich volledig onafhankelijk, ofwel beloofde ze 
volledige trouw aan de keizer. De strijd van Althusius was erop gericht om de mogelijkheid 
van relatieve autonomie in een coöperatief verenigingsleven bij wet te rechtvaardigen157.  

Om deze theorie van de grond af te krijgen, leent de auteur, een calvinist in opleiding, 
uit de Bijbel het begrip verbond (Foedus) tussen God en het Uitverkorene en seculariseert hij 
dit begrip verbond door er een verbond van solidariteit tegen politieke gevaren van te maken. 
Laten we de fundamentele definities citeren waarmee zijn grote politieke werk begint: 

"Politica est ars homines ad vitam socialem inter se constituendam colendam 
et conservandam consociandi. Unde "sunbiotikè" vocatur. Proposita igitur 
Politicae est consociatio, qua pacto expresso, vel tacito, synbiotici inter se 
invicem ad communicationem mutuam eorum, quae ad vitae socialis ususm et 
consortium sunt tuilia et necessaria, se obligat. »158 

Het is Frans: 
"Politiek is de kunst van het verenigen van mensen om het leven onder hen te 
vestigen, te cultiveren en te behouden. Daarom noemen we het "sunbiotikè" 
(Grieks neologisme betekent kunst van het samenleven). De politiek bestaat 
dus uit een "consociatio" (vereniging) waarbij de leden ("sunbiotes") zich er 
expliciet of impliciet toe verbinden om met elkaar te communiceren [aids = 

                                                 
Carl Joachim FRIEDRICH, PhD, Politica Methodice Digesta van Johannes Althusius (Althaus) met een 
inleiding, Cambridge, Harvard University Press, 1932. 
157 L'expression est de C.J. FRIEDRICH opus cit. P XXXV.Carl Joachim FRIEDRICH, PhD, Politica Methodice 
Digesta van Johannes Althusius (Althaus) met een inleiding, Cambridge, Harvard University Press, 1932. 
158 Voici la traduction anglaise de Fredrich: "Politiek is de kunst van het verenigen van mannen met als 
doel het cultiveren en behouden van het sociale leven onder hen. Vanwaar het "synbiotica" wordt 
genoemd. Het onderwerp van de politiek is dus associatie (consociatio), waarbij de synbioten zichzelf 
aan elkaar toezeggen, door uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming, tot wederzijdse communicatie 
van wat nuttig en noodzakelijk is voor de harmonieuze uitoefening van het sociale leven". 
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"subisidia" n.d.l.t.] die nuttig en noodzakelijk zijn voor de harmonieuze 
uitoefening van het sociale leven. 
 

Althusius formuleert niet het subsidiariteitsbeginsel zelf, noch de term 
"subsidiariteit". Maar eerder het idee dat elk individu, en elke subgroep in de 
samenleving niet zelfvoorzienend is en hulp nodig heeft, dat wil zeggen "subsidiëring". 

 
"Neque in adulta aetate etiam externa illa, quibus in vita commode et sancta 
degenda opus habet, in se et apud se invenire, cum suis viribus omnia vitae 
subsidia parare nequeat"159. 

In het Frans ziet het er zo uit: 
"Zelfs in de volwassenheid is de mens niet in staat om in zichzelf en in zichzelf 
de uitwendige bines te vinden die hem in staat stellen om een gemakkelijk en 
heilig leven te leiden. Kortom, hij is niet in staat om zelf alles te verwerven wat 
nodig is (subsidiair) om te leven." 

 
Voor Althusius bestaat de samenleving uit aan elkaar gelieerde groepen die als 

Russische poppen bij elkaar passen, beginnend bij de bodem: de familie, de 
beroepsvereniging, de stad, de provincie en ten slotte de staat. 

Dus, en dit is de belangrijkste innovatie, de basis van de legitimiteit van de macht 
komt van onderaf. Terwijl het in het dominante (katholieke) systeem van bovenaf 
komt. 

De hogere machtsniveaus zijn "subsidia", steun, gericht op het helpen van de lagere 
niveaus die prioriteit hebben. Zoals u ziet, zijn de fundamentele ideeën al aanwezig. 
De legitimiteit van de hogere niveaus is een hulpmiddel voor de lagere niveaus. 
 De subsidiëring is alleen bedoeld om de tekortkomingen van de lagere niveaus te 
compenseren, niet om de groep die wordt geholpen te vervangen. Dat is de essentie van deze 
seculiere alliantie, die de essentie is van de moderne staat en de centrale gedachte van 
Althusius. Het legt een nieuwe legitimiteit van de macht vast. Een legitimatie van onderaf 
wordt dus getekend door wat hij later het subsidiariteitsbeginsel zal noemen en wat hij het 
"jus sunbioticum" noemt. Het laatste niveau van macht is de staat. De staat is soeverein omdat 
hij zelfvoorzienend is. Maar zij is verplicht alle autonomie te respecteren en komt alleen 
tussenbeide om te garanderen, te bevorderen, te redden en te arbitreren. 
 
Conclusie: 
 
1. De essentie van de moderne staat is al geschetst: het is een seculiere alliantie van 

individuen die samen staan om te overleven. En zo komt de legitimiteit van de wereldlijke 
macht van onderaf. Het komt van het volk, zoals de Franse Revolutie een paar eeuwen 

                                                 
159 Le texte latin provient de l'édition de Friedrich: voici la traduction anglaise de Fredrich: "Noch in zijn 
volwassenheid is hij in staat om in en door zichzelf die uiterlijke goederen te verkrijgen die hij nodig 
heeft voor een comfortabel en heilig leven, of om door zijn eigen energie te voorzien in alle behoeften 
van het leven". 
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later zou zeggen. "Wij het volk" zal zeggen de Amerikaanse grondwet, die ook gebaseerd 
is op Althusius. 

2. De filosofische wortels van de begrippen subsidiariteit (Europese Unie) en federalisme 
(Verenigde Staten) zijn namelijk terug te voeren op precies dezelfde teksten die we 
zojuist hebben geciteerd! (zie de artikelen "subsidiariteit" en "federalisme" in de Britse 
encyclopedie die verwijzen naar Althusius). 

3. De kern van het subsidiariteitsbeginsel is dat alle besluiten op een zo laag mogelijk niveau 
moeten worden genomen. 

4. Het hogere niveau kan alleen ingrijpen als de beslissingen niet op het lagere niveau 
kunnen worden genomen. Het is opgevat als een "subsidie" die helpt, maar nooit in de 
plaats komt van het ondersteunde niveau.  

 
 
3 . John LOCKE: De staat garandeert de autonomie van het individu. 
 
De maatschappij van John Locke lijkt zich nu te richten op het individu en de staat. In 
tegenstelling tot Althusius spreekt hij niet meer over tussenliggende groepen. De staat biedt 
het individu (en hem alleen) een contract aan waarmee het individu een deel van zijn vrijheid 
vervreemdt. (Bij Hobbes is alle vrijheid vervreemd) in ruil voor de garantie van zijn autonomie, 
en voor de diensten die alleen de staat kan leveren: justitie en algemene veiligheid. 
Hier vinden we een belangrijke wortel van al het Angelsaksische liberale denken. Deze 
opvatting is, zoals we kunnen zien, heel anders dan die van Althusius. Maar wat ze allebei 
gemeen hebben is dat ze de relatie tussen de staat en het individu definiëren door het 
principe van respect voor de autonomie. Wat ontbreekt in Locke's werk is dat hij in het geheel 
geen rekening houdt met het bestaan - en dus ook niet met de overweging - van 
tussenliggende groepen, noch met de relatie van deze groepen tot de staat. Hij kijkt alleen 
naar de relatie tussen het individu en de staat. In die zin is hij de grondlegger van de 
Amerikaanse liberalen, maar niet echt de vader van de160 subsidiariteit zoals Althusius.  
 
4. Het subsidiariteitsbeginsel en de Amerikaanse grondwet (Michael Froman) 
 
Slechts één citaat van Abraham LINCOLN (1854) om het werk van Michael Froman 
(Amerikaanse stagiair, later in het Witte Huis) te concretiseren Noot N°81/92) 
 

"Het legitieme doel van de overheid is om voor een gemeenschap van mensen te doen 
wat ze moeten hebben gedaan, maar kan helemaal niet doen, of kan niet zo goed 
doen voor zichzelf in hun afzonderlijke en individuele capaciteiten. In alles wat de 
mensen individueel goed voor zichzelf kunnen doen, zou de overheid zich er niet mee 
moeten bemoeien".161 

                                                 
160 Wij zijn het niet eens met mevrouw Millon-Delsol, die John Locke en Althusius op één lijn stelt met 
de medeoprichters van het subsidiariteitsbeginsel. 
161 Geciteerd door NELL-BREUNING s.j. Gerechtigkeit und Freiheit, Grundszüge katholisher Soziallehre. 
P.49. Deze auteur is de belangrijkste Duitse katholieke autoriteit op het gebied van de katholieke sociale 
leer. 
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Er zij op gewezen dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten het subsidiariteitsbeginsel nog 
steeds wordt ingeroepen in de strijd tegen rassendiscriminatie om het optreden van de 
federale overheid te rechtvaardigen wanneer de tussenliggende niveaus te racistisch zijn. 
 
5. De eerste expliciete vermelding van het begrip "subsidiariteitsbeginsel": katholieke 
bisschop Kettler in 1848. 
 
Volgens mevrouw Millon-Delsol wordt in het werk van Mgr. Kettler, wiens sociale visie zeer 
dicht bij die van Althusius ligt, voor het eerst gesproken over subsidiariteit in verband met het 
begrip "recht", hoewel het verband tussen de twee ons niet duidelijk is. Volgens Kettler moet 
de staat bepaalde onmisbare functies vervullen, maar mag hij in geen geval in de plaats treden 
van het individu: 

"Het zou hardvochtig absolutisme zijn, een ware slavernij van de geest en de ziel, als 
de staat misbruik zou maken van wat ik het subsidiaire recht noem".162 

Paus Leo XIII verwees uitdrukkelijk naar Kettler, die hij beschouwde als de voorloper van zijn 
Encycliek "Rerum Novarum" (1891). 
 
 
6. De opname van het expliciete begrip "subsidiariteit" in het katholieke corpus. 
 
De encycliek "Rerum Novarum" van 1891 markeerde een beslissend keerpunt in de katholieke 
staatstheorie. Het laat de Caesaro-Papistische visie van een maatschappij die geregeerd wordt 
door een monarch van goddelijk recht (premodern) definitief varen en wendt zich drie 
eeuwen later dan de Reformisten tot de moderniteit. Leo XIII wilde daarom een politieke 
theorie van de staat bedenken door een compromis te sluiten tussen drie tendensen: 

1. De conservatieve neiging: (Patrice de la Tour du Pin, Vogelsang, enz.) die de droom 
van de oprichting van een collectieve monarchie niet opgaf, waar de 
klassenconfrontaties worden vervangen door collectieve samenkomsten. Het gaat 
erom terug te keren naar de kosmologie, dat wil zeggen naar de premoderne 
(unitaire, religieuze, autoritaire en antiseculiere) wereldvisie op de samenleving. Het 
zal elk beroep op royalty's weigeren, maar zal lange passages over bedrijven en een 
organistische visie op de staat introduceren163. Deze conservatieve tendens is ook in 
economisch opzicht ultraliberaal: het gaat erom de wetten van de markt te laten 
spelen en elke regulerende rol voor de staat te weigeren. 

2. De socialistische neiging: waar hij zich tegen verzet, maar waarmee hij de legitimiteit 
van de vakbonden erkent, naast de ondernemingen. 

3. Ten slotte moet er een concept worden gevonden om na te denken over de 
samenhang van de samenleving in de moderne context. Hij gaat daarom door Kettler 
en leent het van de gereformeerde denkers (Reformed Church Law en Althusius) en 

                                                 
162  Katholieken en het Rijk, in "Kettlers scriften" II, p.162. Geciteerd door Millon Delsol, in "L'Etat 
subsidiaire," p.131.  
163 Over dit onderwerp lezen we met belangstelling het boek van Michel BOUVIER: L'Etat sans politique, 
Tradition et Modernité" Librairie générale de droit et de jurisprudence Paris 1986, p 105-135. De auteur 
beschrijft een archeologie van de notie van het organische karakter van de staat en zijn enorme 
dubbelzinnigheden, zelfs vandaag de dag. 
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de Amerikaanse Founding Fathers die zelf sterk beïnvloed werden door de 
gereformeerde opvatting van de staat. Zo werd het subsidiariteitsbeginsel 
geïntroduceerd in wat voortaan de "katholieke sociale leer" zal zijn. Het is deze 
doctrine die het begrip subsidiariteit heeft gesmeed. 

 
De grootste Duitse geleerde van de katholieke sociale leer, pater Oswald von Nell-Breuning, 
erkent echter de niet-katholieke oorsprong van het beroemde principe, maar hij lijkt de 
oorsprong ervan niet te kennen in de Reformatie. 

"Volgens dit principe is het subsidiariteitsprincipe door zijn oorsprong geen "katholiek 
principe".164 

 
 
7. Aristoteles en Thomas van Aquino? 
 
165De door Aristoteles beschreven maatschappij bestaat uit genestelde groepen, die elk het 
vermogen en de verantwoordelijkheid hebben om specifieke taken uit te voeren. Deze 
groepen zijn echter niet in staat om volledig zelfvoorzienend te zijn. Het gezin compenseert 
dus de tekortkomingen van het individu, het gezin voor de tekortkomingen van het gezin, 
enzovoort. De taken die aan de politieke macht zijn toegewezen zijn externe defensie, politie 
en rechtshandhaving, justitie, financiën en verering. 
 
Maar het concept van politieke macht in Aristoteles heeft ook een positieve inhoud. Het doel 
van politieke macht is niet alleen om deze te vervangen. Het brengt een aanvulling op het zijn: 
"het brengt niet alleen om te leven, maar ook om goed te leven"166. De maatschappij en de 
staat zijn in de ogen van Aristoteles dus niet alleen een utilitaire vereniging. 
 
Maar het was pas in Sint-Thomas van Aquino dat er een filosofische basis voor subsidiariteit 
ontstond. Deze basis is dat de persoon in eerste instantie in relatie staat tot een politieke 
instelling of structuur, omdat hij het beeld is van God, (dochter)zoon van God, terwijl de 
politieke structuren in dienst staan van het algemeen belang. Zij ontlenen hun ontologische 
(uiteindelijke) betekenis aan de persoon in wiens dienst zij staan: 

De persoon is meester van zijn daden zoals het in hem is om te handelen of niet te 
handelen".167 

Prioriteit van het individu ten opzichte van de politieke gemeenschap: 
"De mens is niet geordend in zijn wezen en in al zijn goederen voor de politieke 
gemeenschap."168 

                                                 
164 O. von NELL-BREUNING s.j. Building laws of the society, solidarity and subsidiarity, Herder Freiburg, 
Basel, Wenen, 1990, surtout p.87 et sv. 
ET Justice and Freedom, Grunµdzüge katholisher Soziallehre, Europaverlag, Wenen, 1980, p.49. 
165 We vertrouwen hier op de diepgaande studie van mevrouw MILLON-DELSOL, L'Etat Subsidiaire, PUF, 
Parijs, 1992;p 15 e.v.. 
166 Aristoteles: Politiek, 1,2, 1252 b 29. 
167 Thomas van Aquino, "Contra heidenen", II, 47 
168 Thomas van Aquino, "Summa Theologica", I,II qu. 21, art.4. 
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 Thomas van Aquino geeft zo vorm aan een fundamentele intuïtie van het christendom. Hierin 
is hij de voorloper van het personalisme. 
 
 
8. Formulering van het subsidiariteitsbeginsel in de katholieke canonieke traditie. 
 
Het is misschien de moeite waard om de definitie te citeren die katholieke canonisten 
momenteel geven van dit principe169: 
 
SUBSIDIARITEITSBEGINSEL IN HET KATHOLIEKE CANONIEK RECHT 
 
Dit principe is het criterium voor het goed functioneren van de relaties tussen het individu en 
de maatschappij enerzijds en tussen sociale groepen anderzijds. 
 

1. In INDIVIDUELE-SOCIETY-relaties: voorrang voor het individu: 
a. Negatief: De maatschappij moet niet de functies vervullen die het individu 

kan vervullen. 
b. Positief: De maatschappij moet er alles aan doen om het individu in staat te 

stellen de functies die hij of zij kan vervullen zo goed mogelijk uit te voeren. 
Zij moet er dus voor zorgen dat de vrijheid en de creativiteit van het individu 
tot bloei komen. 

c. Subsidiair: De maatschappij zal het individu alleen die diensten leveren die hij 
zelf niet volledig kan leveren. Daarom wordt er een beroep op gedaan om de 
autonomie van de mensen te respecteren en hen tegelijkertijd te helpen hun 
leven als man/vrouw en burger zo creatief mogelijk op te pakken. 

2. In de betrekkingen tussen kleine en grote groepen: voorrang voor kleine groepen. 
a. Negatief: De grote groep moet niet de taken uitvoeren die de kleine groep 

wel kan uitvoeren. 
b. Positief: De grote groep moet er alles aan doen om de kleine groep in staat te 

stellen de functies die zij kan uitvoeren zo goed mogelijk uit te voeren. 
c. Alternatief: De grote groep zal alleen ingrijpen om functies of diensten voor 

de kleine groep uit te voeren die buiten de mogelijkheden van de laatste 
vallen. 

 
CONCLUSIE: 
 

1. Het subsidiariteitsbeginsel vindt zijn oorsprong in een moderne calvinistische en 
geseculariseerde afspiegeling van de staat. Dit principe stelt duidelijk prioriteit op het 
laagste niveau van de besluitvorming in de samenleving: het individu, dan het gezin, 
dan de stad, de provincie en ten slotte de staat. 

2. Het is interessant om op te merken dat de Amerikaanse grondwet is geworteld in 
hetzelfde verdrag als het subsidiariteitsbeginsel. 

                                                 
169 R. METZ, La subsidiarité, principe régulateur des tensions dans l'Eglise in Revue de Droit Canonique 
de l'Université de Strasbourg, Straatsburg, 1973. 
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3. De katholieken hebben eerst het begrip "subsidiariteit" gesmeed. Maar zij hebben 
ditzelfde principe laat (1891) overgenomen door de moderne staat en zijn sociale rol 
te aanvaarden die beperkt is tot de dienst van het algemeen belang. De katholieke 
reflectie heeft ook het positieve aspect van dit principe benadrukt, namelijk de 
bevordering van de creativiteit. 

4. Aristoteles stelt ook een ondergeschikte rol voor het stadsbestuur voor. Maar hij 
voegt er een functie aan toe, namelijk het geven van een ziel aan de politiek. Je zou 
kunnen zeggen dat Aristoteles ons er in de huidige context aan herinnert dat de 
nieuwe rol van de (transmoderne) staat zou bestaan uit het geven van extra 
betekenis, geluk en een nieuwe trots op het leven als burger in een stad met een 
toekomst. 

5. De bijdrage van Thomas van Aquino is het conceptualiseren van de fundamentele 
christelijke intuïtie van de ultieme (ontologische) prioriteit van de persoon ten 
opzichte van elke staat of andere instelling. Hier vinden we de wortel van het 
christelijk personalisme. 

 
 
Marc Luyckx 
Januari 1992. 
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