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1Inleiding
De waarheid is een veelomvattend en een veel 
bediscussieerd begrip. Wat is nu de waarheid? 
Wanneer is iets waarheid? Deze vragen waren 
voor de Dutch Future Society de aanleiding om  
‘de toekomst van de waarheid’ te onderzoeken.  
Dit leverde een mooie gezamenlijke reis op. Die 
reis bestond uit het elkaar bevragen, inspireren, 
schrijven en een DFS Coffee met betrokken leden; 
iets waarbij wij in coronatijd 100% leunden op het 
digitale. Terwijl juist digitalisering de grootste 
verandering zal brengen in ons denken over 
waarheid. 

De toekomst van waarheid is veelzijdig en deze 
veelzijdigheid brengt ons verschillende perspec-
tieven. Geïnspireerd door de vele gesprekken die 
zijn gevoerd, schreef Peter van den Broek het 
essay ‘Vrijheid waartoe, wat leren we voor een 
volgende crisis?’ en Jan Ruijgrok laat zijn visie op 
de waarheid zien met zijn essay ‘De waarheid is 
een mythe’. De waarheid hebben we ook in beeld 
proberen te vatten. Nanon Soeters genereerde AI 
beeld en dat leverde talrijke nieuwe inzichten op. 
En tenslotte vroegen we aan het net-verse-  
ChatGPT om voor ons een voorspelling van de 
toekomst van waarheid te maken.

De toekomst van de waarheid ligt voor ons. Alleen 
een samenleving die wil, komt dichterbij waar-
heden. Dat vergt inzet van positieve vrijheid en 
waarachtigheid. Het gaat om de vrijheid om samen 
waarheden te vinden in plaats van het vrij zijn van 
de waarheid van een ander. Waarachtigheid is de 
bijpassende houding, welke wij in deze reis vonden.

Laat je verwonderen, ga op ontdekkingsreis naar 
de toekomst van de waarheid. 



4DE TOEKOMST VAN DE WAARHEID

2Vrijheid waartoe, wat leren
we voor een volgende 
crisis?

Laten we COVID gebruiken als vergrootglas voor 
2020 en 2021. Wat zien we dan? 
Coronamaatregelen beperken bewegingsvrijheid. 
Wiens informatie vertrouw ik? Dragen we de 
effecten van een lockdown gelijkmatig? Wat 
lossen we nu op, wat schuiven we weg naar de 
toekomst? Niet alleen bij corona, maar bij alle 
grote vraagstukken van deze tijd hebben we te 
maken met vrijheid, gelijkheid en waarheid. Met 
vertrouwen en waarachtigheid als onderleggers 
daarbij. 

Waarheen ontwikkelen zich die waarden? Vragen 
zo oud als de weg naar Rome. Juist nú zijn deze 
onderwerpen actueel. Nu extreem weer steeds 
vaker optreedt, nu woningen schaars en duur zijn, 
nu stikstof de natuur en ons beperkt, nu ongelijk-
heid soms overgaat in ongelijkwaardigheid in de 
samenleving. De ene mens schroeft goedkope 
LED-lampen in en worstelt met energie-armoede, 
terwijl de andere mens een toeristische ruimtereis 
boekt, die gelijk staat aan een paar honderd jaar 
energieverbruik van de eerste. Zijn de lusten en de 
lasten in onze samenleving redelijk verdeeld, of is 
– of voelt – het toch ook als ieder voor zich en 
niemand voor ons allen? Als we er in de samen-
leving niet uitkomen met elkaar, kiezen opposities 
(tegenpolen) dan voor eigen waarheden en de 
eigen groep? Wat doet dat met onze democratie? 

In dit stuk doe ik een pleidooi voor het herwaarderen 
van positieve vrijheid. Voor het van daaruit werken 
aan verbinding op waar(achtig)heid en de zorg 
voor de ander en onze omgeving. 

Al eeuwen en misschien wel sinds de klassieke tijd 
spreken wij over twee soorten vrijheid. In de recente 
geschiedenis speelt het liberale vrijheidsbegrip 
een grote rol. Dit vraagt om onbeperkt zijn en het 
vrij zijn van externe dwang. Voorwaarde is wel dat 
jouw actie bij niemand schade brengt. Dit soort 
vrijheid wordt ook wel negatieve vrijheid genoemd, 
met als uiterste ‘alles mag niets hoeft’. Negatief 
slaat op de relatie tussen vrijheid en belemmeringen.

Het tweede vrijheidsbegrip draait om het vrij zijn 
om je als mens te ontwikkelen. Dat vraagt om 
stimulans, vaardigheden en middelen. Dit wordt 
ook wel positieve vrijheid genoemd. Met de juiste 
vaardigheden kun je ‘de meester over je eigen 
leven zijn’. Om deze reden hebben wij in Nederland 
bijvoorbeeld de leerplicht ingevoerd. Het invullen 
van positieve vrijheid vraagt om collectief denken 
en handelen en om gesprek over wat wij normaal 
vinden. Leerplicht vinden wij ondertussen normaal 
en geen vorm van vrijheidsbeperking. Het bredere 
collectieve denken en handelen was de afgelopen 
decennia echter minder populair aan het worden. 
De vraag is of wij – al lerende van corona en de 
grote maatschappelijke kwesties – anders naar 
positieve vrijheid gaan kijken. En hoe dan? 

Een interessant beeld daarover komt uit diverse 
onderzoeken in coronatijd naar de meningen en 
het gedrag van mensen. Die onderzoeken leggen 
beide vormen van vrijheid bloot in de maatschappij. 
Een deel van de mensen wil niet betutteld worden 
met coronamaatregelen. Zij voelden zich beperkt 
in hun vrijheid en protesteerden bijvoorbeeld 
tegen mondkapjes, avondklok en ‘vaccinatiedwang’. 
Zij wilden vrij zijn van bemoeienis. Een ander deel 
van de mensen voelde door de coronamaatregelen 
juist een vrij zijn om anderen te helpen. Zij hielpen 
met boodschappen doen, koken en buurtinitiatieven 
en sprongen bij in de zorg, of deden aan zelf-
beperking in het belang van anderen. Zij bleven 
daarmee de crisis meester.  
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Interessant is nu dat de groep van de positieve 
vrijheid enorm veel groter bleek dan die van de 
negatieve vrijheid. In ieder geval tijdens deze 
crisis. Maar van eerdere crisissen weten we dat 
veruit de meeste mensen er samen uit willen 
komen als het nodig is. Zorgwekkend nu is dat 
beide groepen er niet uitkwamen wat betreft 
‘waarheid’. Zonder op de complexe wisselwerking 
van vrijheid, gelijkheid en waarheid (waarachtig-
heid en vertrouwen) in te gaan, zagen wij in een 
deel van de samenleving een niet-algemeen beeld 
groeien over virus en vaccinatie. Willen we elkaar 
nog wel begrijpen? 

Praten over het éne deel en het andere deel van 
de samenleving werkt op zich al polariserend. In 
de realiteit is bijna niemand puur van negatieve of 
positieve vrijheid. De meeste mensen nemen een 
positie in ergens op de denkbeeldige as van nega- 
tieve en positieve vrijheid. Een vaak losse positie 
die ook nog kan verschillen per onderwerp. De 
mens, de spelende mens, wil van de ene kant alles 
mogen. Hij wil tegelijk ook wel rekening houden 
met de behoeften van anderen. Zelfs met anderen 
in verre landen en toekomstige generaties. Dat 
stelt de mens dan ook regelmatig voor een dilemma. 
In hoeverre houd ik rekening met de ander en in 
welke mate kies ik voor mijzelf?

Wanneer de belangen heel groot zijn en er geen 
(of onvoldoende) communicatie tussen de partijen 
is, dan spreken we zelfs van het prisoners dilemma: 
als je niet weet wat de ander gaat doen – en als 
die wellicht ongunstig voor jou handelt – dan kies 
jij beter voor jezelf! Bij corona heeft het prisoners 
dilemma weinig voet aan de grond gekregen. We 
zagen alleen een korte run op wc-papier. De 
overheid trad stevig op in de crisis. Zij die vooral 
voor zichzelf kozen (of andere motiven hadden), 
werden door de maatschappij onterecht of terrecht 
weggezet als ‘wappies’. Hoe daarmee om te gaan? 

Makkelijkste sturingsmiddel leek het laten betalen 
voor zelftests totdat het virus zijn tanden kwijt is. 
Geld lijkt neutrale communicatie te bieden. 

Bij vraagstukken als klimaatverandering en verlies 
aan biodiversiteit speelt het prisoners dilemma 
wel sterk: het voelt voor velen als zinloos om je 
levensstijl ingrijpend te veranderen wanneer je 
niet weet of anderen dat ook doen. ‘Anderen’ kan 
dan zowel slaan op landgenoten, als grote bedrijven, 
als overheid, als het buitenland. Waarom zou ik 
hier energievrijheid of landgebruik opgeven als de 
ander nog ongericht kan doen wat die wil? De 
afwegingen zijn natuurlijk complexer, maar dit 
prisoners dilemma is een dominante factor. 

Gemene deler bij alle hier besproken problemen is 
dat wij verleerd zijn om een gesprek met elkaar te 
hebben over wat wij normaal vinden of willen 
vinden. We hebben afkeer van gemoraliseer en 
missen nu tegelijk een gezamenlijk kompas als we 
richting nodig hebben. We denken te leven in een 
vergaand gepolariseerde samenleving. We worden 
overvoerd met informatie van steeds meer en 
nieuwe bronnen. Het leven is complexer geworden 
en ondertussen vinden velen het comfortabel in 
een bubbel met de eigen achterban. Waarheid is 
vaker een eigen product geworden in plaats van 
een resultaat van een gemeenschappelijke 
inspanning. 

De aanpak van corona bevestigt dat wij veer-
krachtig zijn in tijden van crisis. De coronacrisis 
heeft ons de ogen heropend dat we vrijheid op 
verschillende manieren kunnen invullen, dat we 
belang hebben bij gelijkheid en dat waarheid een 
werkwoord is. Hoe zorgen we er nu voor dat we 
de grote maatschappelijke opgaven – klimaat, 
wonen, biodiversiteit en ongelijk(waardig)heid – 
samen aanpakken voordat ook zij in een breed 
voelbare crisis uitmonden? 
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Ten eerste wil je weten met wie je een (prisoners) 
dilemma wilt oplossen. Het is goed om ervan uit 
te gaan dat alle gedragen oplossingen door het 
midden gaan én tegelijk ook rekening houden met 
minderheden in de maatschappij. Hoewel we 
denken in een vergaand gepolariseerde samen-
leving te leven, blijkt uit het gebruik van Kieskompas 
dat er juist veel gematigde kiezers zijn en weinig 
gematigde partijen. Wat dat betreft valt het dus 
wel mee met de polarisatie en zou er voldoende 
(stille) meerderheid voor nodige verandering te 
vinden moeten zijn. Belangrijk bij dit koesteren 
van het (stille) midden is om meer oog te hebben 
voor de identiteit van deze mensen. Enerzijds is er 
terecht aandacht voor inclusiviteit van bijzondere 
groepen in de samenleving, anderzijds wil de 
middenvelder ook gewoon van betekenis zijn en 
zich gehoord voelen. 

Ten tweede mogen we als samenleving meer 
inzetten op vaardigheden, middelen en stimulans 
om met dilemma’s om te gaan (het wat en hoe). 
Dit is de inzet op positieve vrijheid in dit betoog. 
De basis hiervoor ligt in opvoeding en onderwijs: 
“samen spelen samen delen” en “problemen los je 
samen op”. Binnen het onderwijs is er groei 
mogelijk via het doorontwikkelen van burger-
schapskunde. Hierin duidelijk te maken dat een 
democratie niet alleen rechten maar ook plichten 
met zich meebrengt. Maar ook volwassenen 
hebben de vrijheid om samen op zoek te gaan 
naar wat werkt. Dat begint bijvoorbeeld met het 
zichtbaar en bespreekbaar maken van dilemma’s 
bij omstreden opgaven (dilemmalogica; zeker ook 
vanuit de overheid). Het is belangrijk dat er contact 
is en erkenning dat er sprake kan zijn van zorgen, 
weerzin of frustratie. Daarnaast kunnen we in de 
samenleving meer werk maken van participatie, 
waaronder bijvoorbeeld het meedenken in burger-
fora en andere nieuwe vormen van ‘deliberatie’ 
(beraadslagen). 

Dat werkt het beste als iedereen daaraan mee 
zou willen doen – niet steeds dezelfden. Ook zou 
het goed zijn als meer mensen zich verdiepen in 
het wij/zij-denken en polarisatie; bijvoorbeeld de 
animaties op de website van Inside Polarisation 
bekijken en daarbij begrip krijgen van common 
ground en common will. Dit zijn maar een paar 
voorbeelden voor en gedachten bij het invullen 
van positieve vrijheid. Extra aan-dachtpunt hierbij 
is dat wij in Nederland de grote opgaven ook meer 
gaan bekijken vanuit een mogelijk positieve rol 
van de mens en minder presenteren als primair 
technische uitdaging. 
Uit een grote klimaatraadpleging (PWE TU Delft) 
blijkt dat wel degelijk brede steun voor een 
ambitieus klimaatbeleid te behalen valt – die ook 
invloed mag hebben op de persoonlijke levens-
sfeer – mits dilemma’s aangepakt worden. 

Ten derde hebben we ook richting nodig. Een 
waarom of waartoe. Zowel inhoudelijk als instru-
menteel. Wat dat laatste betreft is het tekenend 
hoe onze (filosofische) denkgereedschap zich 
ontwikkeld heeft. Met de grote filosofen en belang-
rijk ook Darwin ontwikkelde het denkgereedschap 
zich uiteindelijk tot het huidige functioneel prag-
matisme. We zijn in een tijdperk aangekomen 
waarin dát wat het beste werkt, het meest ver 
komt. 

Is dat ons eindgereedschap? Of hebben we voor 
onze grote dilemma’s toch meer een pragmatisme- 
met-richting nodig? En welk richtinggevend 
instrument zou dan werken? Het gesprek over wat 
wij normaal vinden lijkt in Nederland van het toneel 
verdwenen. Mondiaal staat het daarentegen steeds 
duidelijker op de kaart. Naast het Parijs Akkoord 
kun je bijvoorbeeld denken aan de social develop-
ment goals (SDG’s). Wordt dat – of brede welvaart 
als afgeleide – dan ook een werkbaar kompas voor 
de toekomst? Basis voor het echte gesprek, echt 
contact met elkaar? 
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De afgelopen jaren heb ik mij verdiept in maat-
schappelijk onbehagen, polarisatie en democratie 
onderhoud. De coronacrisis heeft het denken versneld 
over de inzet op positieve vrijheid: samen konden 
wij deze crisis aan! Nu is het aan ons om de inzet 
op positieve vrijheid ook waardevol te maken voor 
maatschappelijke opgaven die nog niet breed 
voelen als crisis. Variërend van klimaat tot ongelijk-
(waardig)heid. Met dit stuk geef ik een impuls aan 
het denken daarover: met focus op de ‘stille’ 
meerderheid, (prisoner) dilemmavaardigheden en 
een inhoudelijk kompas dat al voorhanden is. 
Laten we hiermee toekomstige crisissen vóór zijn. 

Tot slot. In dit stuk heb ik het over vrijheid – 
gelijkheid – waarheid. Dit doet denken aan vrijheid 
- gelijkheid- broederschap, termen uit de Franse 
revolutie. Die overeenkomst zag ik pas tijdens het 
schrijven. Is er daarmee ook een relatie tussen 
broederschap en waarheid? Ja, die is er. Het delen 
van dezelfde waarheid kan verbinden tot broeder-
schap en vice versa. Bijzondere van deze tijd is dat 
die broederschap in onze platform-samenleving – 
met een dominante rol voor social media – eerder 
binnen de eigen grenzeloze bubbel dan binnen de 
buurt of het land gevoeld wordt. Juist het hebben 
van gezamenlijke (fysieke) belevingen en het 
leven in gedeelde (fysieke) ruimte kan de (fysieke) 
ander en mij weer dichter bij elkaar brengen en 
dilemma’s bespreekbaar en oplosbaar maken. Mits 
we samen meester over ons leven willen zijn. 
Daartoe is het belangrijk dat we blijven spiegelen 
op onze eigen situatie. Dat we uit onze comforta-
bele bubbels treden en de ‘ons-onzichtbaren’ 
meer gaan zien. Dat we ons bekwamen in het 
wisselen van perspectief, in het kunnen staan in 
de schoenen van de ander. Als dat allemaal lukt 
dan werken we aan een groter vertrouwen in 
elkaar en ruimte voor waarachtigheid. Dan houden 
we een sterke democratie. 

Peter van den Broek, december 2021
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3De waarheid is een mythe
Een ode aan de twijfel 
 
Ik mag niet liegen

Wie kent ze niet, die leugentjes om bestwil, of de 
leugens uit angst voor straf, of de leugen omdat je 
stoer wilde overkomen bij je vriendjes. Ik ken ze in 
elk geval wel. Zo kan ik me nog heel goed het 
briefje herinneren dat de meester op de lagere 
school aan mij meegaf. Of ik het mijn vader maar 
wilde laten lezen. De volgende dag vroeg de 
meester wat mijn vader ervan vond. “Niet zo best” 
was mijn antwoord. Dat was uiteraard een door-
zichtige leugen, omdat ik bang was voor het 
oordeel van mijn vader en het briefje helemaal 
niet had laten zien.

We zijn allemaal opgevoed met een absoluut en 
zelfs spreekwoordelijk begrip van waarheid als de 
tegenhanger van de leugen. Dat geldt voor ieder 
van ons individueel, maar ook als groep. Onze 
opvoeding is gericht op het zoeken van de enige 
echte waarheid en bevestiging daarvan door 
fact-checking en bewijsvoering. En als dat niet 
lukt dan houden we vast aan de overleveringen 
die ons cultuurbepaald zijn bijgebracht. Dat zijn de 
mythes die we als diepe waarheden zijn gaan 
accepteren. We doen dat simpelweg omdat het 
ons van vader op zoon is verteld en omdat het 
past binnen de cultuur waarin we zijn opgegroeid. 
We denken dat we bewust en rationeel kunnen 
oordelen als het om waarheid gaat, maar dat is 
niet zo. We plooien onze waarheid omdat we niet 
hebben geleerd twijfel toe te laten. De diepere 
achtergrond is veelal angst voor onzekerheid en 
voor het onbekende.

De tijd waarin wij leven wordt wel het “post truth” 
tijdperk genoemd. Daarmee wordt verwezen naar 
de vele voorbeelden van fake news, van hoaxes en 
van nieuwe technologieën zoals kunstmatige 
intelligentie, waarmee nieuwe waarheden ontstaan. 

We weten niet hoe we daarmee om moeten gaan, 
want zo zijn we niet gevormd. Dat paradigma 
moeten we doorbreken. We zullen in opvoeding en 
opleiding veel meer nadruk moeten leggen op het 
belang van twijfel en inzien dat twijfel geen slechte 
eigenschap is die uitgebannen moet worden. 
Twijfel heeft in onze cultuur een negatieve lading. 
Twijfel past niet in ons streven naar zekerheid, 
naar controle en naar een maakbare wereld. 
Naarmate onze samenleving alsmaar complexer 
wordt gaat die hang naar controle en beheers-
baarheid harder botsen en gaat de angst hoe 
langer hoe meer regeren. We kunnen heel goed 
lineair denken waarbij we uitgaan van causale 
verbanden, maar een complexe soep waar allerlei 
onvoorspelbare correlaties spelen, valt niet te 
controleren en dat beangstigt ons. Dus gaan we 
op zoek naar die absolute waarheid. Maar dat is 
in een complexer wordende samenleving een 
onmogelijke opgave, want die waarheid bestaat 
niet. Vandaar de titel van dit verhaal: “De waar-
heid is een mythe”. Laat de angst niet regeren en 
laten we twijfel weer toelaten.

Ik maak hier even een uitstapje naar mijn oude 
vakgebied, de ICT. Ik heb het “Input - Proces - 
Output” adagium uit mijn ICT verleden genomen 
en dat als gedachteoefening vervangen door 
“Waarnemen - Waarde - Waarheid”.

De Waarneming is in die gedachtegang de Input, 
het toekennen van Waarde is het Proces en de 
Waarheid is de resultante. 

Onze opvoeding is gericht op het 

zoeken van de enige echte waarheid 

en bevestiging daarvan door 

fact-checking en bewijsvoering.
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Maar was het maar zo simpel, want zo werkt het 
niet met de zoektocht naar waarheid. Dit lineaire 
denken moeten we juist loslaten en dan komt het 
besef dat we niet louter rationeel de waarheid 
kunnen beredeneren en dat het zoeken naar de 
waarheid in een complexe wereld gelijk staat aan 
het zoeken naar de heilige graal (en die bestaat 
ook niet). In de volgende hoofdstukken ga ik deze 
gedachteoefening verder uitpluizen en daarbij 
hoop ik te duiden dat het niet gaat om waarheid, 
maar eerder om waarachtigheid. En daarmee 
wordt het een vraagstuk dat alles te maken heeft 
met deugd en ethiek.

Waarnemen
Boeiend woord overigens, dat “Waarnemen”. Het 
woord suggereert dat we voor waar aannemen 
wat we zien, horen, voelen, proeven of ruiken. 
Onze werkelijkheid wordt echter beperkt door de 
zintuigen waarmee we kunnen waarnemen. Dieren 
nemen een andere “Umwelt” waar, omdat ze over 
andere zintuigen beschikken. Technologie heeft 
deze ”Umwelt” ook nog eens uitgebreid. Niet alleen 
met zintuigen die in de dierenwereld zijn ontdekt, 
maar ook met zintuigen die alleen met techno-
logische hulpmiddelen zijn waar te nemen.

De moderne wetenschap is sinds de Verlichting 
gebaseerd op waarnemen. Via empirisch onder-
zoek worden theorieën bevestigd (of ontkracht) 
om zo onomstotelijk feiten vast te stellen. De 
wetenschap en de data bepalen wat waar is. Sinds 
de Verlichting is de samenleving gebaseerd op 
rationeel en lineair denken. Denken in causali-
teiten, denken in oorzaak en gevolg, denken in als 
dit dan dat, zoeken naar optimale oplossingen en 
extrapoleren van waarnemingen. Dit rationele 
denken leidt tot (ogenschijnlijk) absolute zeker-
heden. Dit denken staat ter discussie. Filosofen 
buigen zich over de vraag of met het postmoderne 
tijdperk ook een einde komt aan het Verlichtings-
denken, waarbij waarheid een relatief begrip wordt. 

Het gaat niet meer alleen om het verwerken van 
via zintuigen of technology verkregen input, 
waaruit via rationele redenatie de waarheid wordt 
bepaald. De waarneming is niet zo eenduidig. Het 
is een complexe soep van data die constant in 
beweging is. Daar komt nog bij, dat technologische 
ontwikkelingen, zoals die op het gebied van Big 
Data en Artificial Intelligence die complexe soep 
ook nog eens beïnvloeden. Het waarnemen zelf 
beïnvloedt daarmee het waargenomene. Volgen 
jullie het nog?

Het is niet meer zo dat je met absolute zekerheid 
kunt weten wat een bepaalde verzameling gegevens 
voorstelt. Je kunt hooguit de mate van waar-
schijnlijkheid van verschijningsvormen bepalen. 
Hier komt de kwantumfysica om de hoek kijken. 
De klassieke fysica was deterministisch: gegeven 
een aantal beginvoorwaarden, zoals de positie en 
snelheid van een object, kan met zekerheid de 
baan ervan worden bepaald. De kwantumfysica is 
‘probabilistisch’ en verschijningsvormen zijn alleen 
te achterhalen via een speciale kansrekening.

Ook in de natuur heeft waarheid geen betekenis. 
Het gaat ook daar veel meer over het ‘voor waar 
aannemen’. Misschien is het voor planten en dieren 
helemaal niet ‘interessant’ om de waarheid te 
achterhalen. Het is veel meer van belang dat 
hetgeen wordt ‘waargenomen’ relevant is. En het 
is relevant als het betekenis heeft voor plant of 
dier. Dat kan bijvoorbeeld een prooi zijn, of een 
partner, voedsel, of een schuilplek.

Datgeen wat voor een bij (of ander insect) rele-
vant is, kan ze waarnemen. Mieren nemen weer 
op een andere manier waar, zo ook brandnetels, 
bomen en vogels. Er wordt ‘waargenomen’ wat 
relevant en functioneel is en al het andere blijft 
voor het oog verscholen. En het blijft niet alleen 
voor het oog, maar ook voor andere zintuigen 
verscholen. 
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Bijen zien kleuren die wij niet zien, de voeten van 
olifanten nemen trillingen waar die wij niet waar-
nemen. Wat is in dat perspectief dan waar? En 
wat is niet waar? Of is dat in de natuur ook relatief 
en zijn er meerdere perspectieven op wat waar is?

Kortom, onze waarnemingen zijn door onze 
zintuiglijke beperkingen een vertekening van de 
werkelijkheid. Het is goed om ons dit te realiseren 
en kritisch na te blijven denken bij alles wat we 
zien, horen, voelen, proeven en ruiken. Ik gun 
mezelf de twijfel of ik wel altijd zie wat ik zie.

Waarde
Die twijfel heeft z’n grenzen. Ik heb persoonlijk 
geen goed woord over voor QAnon-sjamanen en 
virus ontkenners en zal de wetten van de 
zwaartekracht ook niet bevechten. Toch zie ik wel 
dat veel van wat ik waarneem, of zo je wilt voor 
waar aanneem, louter subjectief is en niet vanuit 
de ratio is te onderbouwen. Wat ik waarneem 
wordt vooral bepaald door mijn waarden, mijn 
maatschappelijke en culturele achtergrond en 
vooral ook door Verhalen die mijn perspectief 
bepalen. Daar speelt ook in belangrijke mate 
Gemeenschappelijke verbeelding een rol. Dat zijn 
de indrukken die mij mijn Identiteit geven. Zo gaat 
het al eeuwen, zo ontstaan mythes, zo ontstaan 
godsdiensten en zo worden oorlogen 
gerechtvaardigd. Daar zou ik het wel bij kunnen 
laten, ware het niet dat de nieuwe tijdgeest dit 
narratief op de proef stelt. 

Goebbels was een uitstekend marketeer en de 
huidige influencers en spin doctors kunnen met 
hun verhalen de gemeenschappelijke verbeelding 
en daarmee ook mijn identiteit beïnvloeden. Maar 
wat nu als er een nieuw soort verhalen verteller 
aan de horizon verschijnt die van ons avatars 
maakt in een complexe data soep? Houd ik dan 
mijn waarden nog overeind? En wat gaat mijn 
waarheid worden?

Waarheid
Ach, zo’n vaart zal het niet lopen, zou je denken, 
maar hoe verder ik kom in deze gedachteoefening, 
hoe meer ik ervan overtuigd raak dat aan het einde 
van de Verlichting en aan de vooravond van een 
nieuw tijdperk een omslag in denken over waarheid 
wezenlijk is. We kunnen waarheid niet meer zo 
makkelijk extrapolerend uit het verleden voor 
waar aannemen. De omslag van lineair naar 
dynamisch denken en van causaliteiten naar 
correlaties gaat veel verder dan wat de nieuwe 
Data- en AI-goeroes ons voorhouden. Het zal alle 
facetten van de maatschappij raken. Niet alleen 
de Beta kant, maar ook de Alfa’s en Gamma’s. Ik 
kijk ernaar uit, dat vooral ook in de hoek van de 
geesteswetenschappen en gedragswetenschappen 
niet louter deterministisch, maar ook ‘probabi-
listisch’ naar waarheden gezocht gaat worden. 
Wat gaat dat omdenken van het lineaire naar 
complexiteit betekenen voor gebieden als kunst, 
talen, rechten, economie, wereldhandel en 
geschiedenis en voor sociologie, psychologie en 
communicatiewetenschap?

Om op alle fronten waarheid tot mythe verklaren 
is natuurlijk een doorgeslagen redenering. Ik bedoel 
alleen maar aan te geven dat we waarheid kritisch 
en in context moeten onderzoeken en niet kunnen 
blijven vasthouden aan (ogenschijnlijke) zeker-
heden in een maakbare wereld. We moeten twijfel 
toelaten en ons niet door angst laten leiden.

Waarachtigheid
Maar als de waarheid ons geen zekerheid meer 
geeft, waar vinden we dan onze basis? In essentie 
gaat het toch om datgene dat voor ons van waarde 
is, bij ons waardenbesef past en daar een authentiek 
onderdeel van is. Het gaat dus eerder om waar-
achtigheid dan om de heilige graal van de waarheid. 
De filosofe Alicja Gescinska gaat daar in haar 
nieuwste boek ‘Kinderen van Apate’ verder op in.  
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Ze vraagt zich af of onder het verval van de 
waarheid in onze (postmoderne) tijd niet een 
diepere crisis schuilt. Niet het verspreiden van 
leugens op zich is het probleem, maar de malafide 
intenties waarmee dat gepaard gaat. De echte 
malaise van onze tijd is volgens haar een gebrek 
aan waarachtigheid en aan oprechtheid tegenover 
onszelf en anderen. Meer waarheidsvinding gaat 
die dreiging niet oplossen. Een hernieuwde toe-
wijding aan waarachtigheid, daar draait het om.

Met dit artikel wil ik bijdragen aan de discussie 
over de paradigm shift van waarheid naar waar-
achtigheid die in mijn ogen essentieel is voor een 
gezonde samenleving in het postmoderne tijdperk. 
Ik ben op zoek naar een vorm waarbij we generaties 
met elkaar verbinden om hierover van  gedachten 
te wisselen. Het is van belang dat we de jeugd 
hierbij betrekken, want die laten tot ze een jaar of 
16 zijn nog twijfel toe. Jong volwassenen moeten 
we erbij betrekken omdat zij in hun “Bildung” al 
hebben bepaald wat hun waarheid is en hoe ze 
daar in hun dagelijks leven mee omgaan. En de 
oudere generatie moeten we betrekken omdat zij 
hopelijk met enig historisch besef kunnen reflec-
teren en twijfel weer kunnen toelaten.

Jan Ruijgrok, september 2021
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4ChatGPT

Give me a foresight about the value of truth in society

It is difficult for me to provide a specific prediction about 
the value of truth in society, as I am a large language 
model trained by OpenAI and do not have the ability to 
browse the internet or access information about current 
levels. I can say that the concept of truth is important in 
many aspects of society, such as journalism, law, and 
science, and is often seen as a fundamental value. 
However, the value placed on truth can vary depending 
on the context and the individuals involved. In some 
cases, people may prioritize their own beliefs or interests 
over objective truth, while in other cases, people may 
actively seek out and value the truth. Ultimately, the 
value of truth in society is likely to continue to be a 
complex and dynamic issue.

PJ
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5Het tijdperk van het
simulacrum

Een foto gold lange tijd als een beeld van de 
werkelijkheid. Door chemische processen werd 
immers iets dat zich voordeed in de fysieke wereld 
getransporteerd naar een ander medium. De foto 
werd gezien als index: een spoor van wat er werkelijk 
was.

Dankzij denkers als onder meer Roland Barthes is 
dit beeld ondergraven. Alleen al de uitsnede (wat 
staat er niet op de foto), het perspectief, het licht 
en de kleur zijn keuzes van de fotograaf die de 
interpretatie van de beschouwer beïnvloeden. 
Om nog maar niet te spreken van fotomanipulatie.

In de 21e eeuw compliceren de technologische 
mogelijkheden dit gegeven verder. We zijn aan-
geland in het tijdperk van het simulacrum: een 
kopie zonder origineel. Er wordt nieuw beeld 
gecreëerd dat gebruik maakt van al bestaande 
beelden. Zo wordt een totaal nieuwe kopie 
gemaakt van iets wat als origineel niet bestaat. 

De verbinding met de werkelijkheid is daarmee zo 
goed als verdwenen. In het licht van de zoektocht 
naar de toekomst van de waarheid heb ik daarom 
simulacra gemaakt. Met behulp van AI beeld-
generators heb ik beeld gemaakt met prompts 
waarin het woord ‘waarheid’ voorkwam.

 

Truth 
Choice 
Road 
Photo

3D render of lady justice 
looking through  
different lenses

Discovering the truth  
shining like a diamond

Seeing the truth 
through different 
lenses in pixel art
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Seeing the truth 
through different 
lenses

Truth direction 
photographic 
pessimistic

Man telling truth 
photographic 
pessimistic

3D render of lady justice 
looking through  
different lenses

De prompts – de ‘inspiratie’- woorden die je de AI 
voert – heb ik bij de beelden vermeld. Eén prompt 
levert meerdere beelden op. Daar kun je uit kiezen 
en daar kun je ook op doorwerken door je prompt 
aan te passen.

Om te laten zien hoe snel je daar vervolgens een 
nog sterker beeld van kunt maken, heb ik de simpele 
designer functie van Word gebruikt – ook een 
kunstmatige intelligentie – om de beelden vorm te 
geven of samen te smelten.

Nanon Soeters, december 2022
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6Bronnen ter inspiratie 
Boeken

Het kunstwerk in tijden van zijn technische 
reproduceerbaarheid 
Benjamin Walter (1935)

Simulacra and simulations
Jean Baudrillard (1981)

De lichtende kamer
Roland Barthes (1988)

Denkgereedschappen 2.0, een filosofische 
onderhoudsbeurt
Paul Wouters (2010)

Polarisatie, inzicht in de dynamiek van wij-zij 
denken
Bart Brandsma (2016)

De democratie denken
Pierre Rosanvallon (2019)

De toekomst van Nederland
Floris Alkemade (2020) 

Moraal, waarom we haar nodig hebben en  
hoe we haar kunnen vinden
Jonathan Sacks (2020)

Machiavelli’s lef, Levensfilosofie voor de vrije mens
Tinneke Beeckmann (2020)

Identiteit, Waardigheid, Ressentiment en 
Identiteitspolitiek
Francis Fukuyama (2020)

Leugen & waarheid, in gesprek over de grote 
kwesties van onze tijd
Bas Heijne (2021)

Morele vooruitgang in duistere tijden, Universele 
waarden voor de 21ste eeuw  
Markus Gabriel (2021)

Helgoland, het verhaal van de kwantumfysica,  
de ingrijpendste wetenschappelijke revolutie aller 
tijden
Carlo Rovelli (2021)

Artikelen, blogs, lezingen, rapporten
Vrijheid & vaardigheden, over de verovering van de 
vrijheid en het failliet van negatieve vrijheid
Alicja Gescinska (2013)

Dilemmalogica: leg het probleem op tafel  
(C van Logeion) 
Guido Rijnja (2020)

Machiavelli lezing (2020)
Roxanne van Iperen (2020)

Ongelijkheid is niet per definitie een probleem 
(NRC)
Klaas Dijkhoff (2021)

Help, we gaan terug naar het oude normaal 
(Trouw)
Joke Hermsen (2021)

The good, the bad , and the future of deep fakes 
(authors blog)
Richard van Hooijdonk (2021)

Diverse onderzoeken provincie Gelderland en  
een publicatie over de landelijke verkiezingen 
Kieskompas

Cutting edge detector 2022™
Cosight (2022)
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Politieke polarisatie is in Nederland geen 
overheersende trend
Sociale Vraagstukken (2022)

Documentaries, podcasts
Scheefgroei in de polder
Jeroen Pauw, Jeroen Smit, Sander Heijne (NPO, 
2021)

Yoal Harari @ dwdd 
Adriaan van Dis (NPO, 2020 

Poetins waarheid volgens Peter Pomerantsev 
Tegenlicht (VPRO, 24.02.2019)

Zien is geloven 
Tegenlicht (VPRO, 07.03.2021)

Causal layered analysis
Sohail Inayatullah (Var. TED, 2016-2020)

Over waarheidsverval
Tim de Mey(2022) 

Ai beelden zelf maken
Crayon 
crayon.com

Hugging Face 
huggingface.co

Canva 
www.canva.com/features/ai-image-generator/

www.crayon.com
www.huggingface.co
www.canva.com/features/ai-image-generator/
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