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De kwetsbare mens – oktober 2020 
'Voor niets is de mens meer beducht dan voor de aanraking door iets onbekends’, - Elias 
Canetti[i] 

Het is een merkwaardige paradox: terwijl wij als mensheid inmiddels in staat zijn het heelal 
tot in de verste verte te verkennen en ruimtesondes op honderden miljoenen kilometers 
afstand kunnen laten landen op een planetoïde[ii] van pakweg 500 meter in diameter om 
daar wat stof voor ons te verzamelen, wordt de mensheid als geheel inmiddels al ruim een 
half jaar volledig in de greep gehouden door een in simpelheid uitblinkend organisme dat 
met het blote oog niet eens waarneembaar is. 

We leven in verwarrende tijden. 

Het is een normale menselijke eigenschap om dan ergens houvast te zoeken. Technisch en 
rationeel begaafde wezens als wij zijn, kijken we al snel naar de wetenschap om ons 
zekerheid te geven. De verpersoonlijking daarvan is sinds maart de heer van Dissel van het 
RIVM, wiens rol ik bepaald niet benijd. Want wetenschap vereist bovenal het besef van het 
niet zeker weten, van het blijven onderzoeken en vragen stellen aan de hand van een 
falsifieerbare theorie.  

En daarmee zitten we in een andere paradox, namelijk dat daar waar we als samenleving 
verwachten dat de wetenschap ons zekerheid verschaft, de wetenschap zelf dat nauwelijks 
waarmaken kan. Zie de verwarring of mondkapjes nu wel of niet beschermen, of het 
antwoord op de vraag of het virus nu wel of niet via aerosolen wordt verspreid of over hoe 
lang de pandemie nog zal duren. 



Enerzijds zijn we technisch tot onwaarschijnlijke prestaties in staat, maar anderzijds wijzen 
oer-organismen ons met verbluffend gemak op onze kwetsbaarheid en sterfelijkheid. En dat 
lijken we nauwelijks te kunnen accepteren. Sterker: we verwachten dat ons leven door de 
wetenschap wordt beschermd tegen dit soort zaken en kwalen. 

Het volk, onrustig geworden nu, eist daarop zekerheid en helderheid van haar politiek 
leiders. En die doen – en kunnen – niet veel anders dan gehoor geven aan die oproep. Hoe 
groter de onrust, hoe steviger de besluiten zullen zijn. Of daar nog wetenschappelijke grond 
voor is, of niet, dat doet er in dat stadium eigenlijk steeds minder toe. 

In zijn klassieker “massa en macht” wijst Elias Canetti ons op het gevoelsmotief waarlangs 
groepen zich in dit soort tijden vormen: zoals de ‘hetzemassa’ die uit is op publieke 
terechtstelling en die geweld niet schuwt, de ‘vluchtmassa’ waarin mensen zich verenigen 
door de gezamenlijke richting waarin men vlucht en de ‘verbodsmassa’ waarbij de groep 
zichzelf beperkingen oplegt en degene die het verbod overtreedt wordt bestraft. (Her)lees 
dit boek en herken de groepen die in onze samenleving - en elders - op dit moment 
ontstaan.   

De combinatie van de twee hierboven genoemde paradoxen roept de vraag op of “la 
condition humaine”, zoals Andre Malraux[iii] dat bijna honderd jaar geleden noemde, zich 
niet opnieuw krachtig manifesteert: het onvermogen van de mens haar lot te aanvaarden en 
aan God gelijk - namelijk almachtig en liefst onsterfelijk - te willen zijn. De bijkomende 
verwarring en emoties zijn zo groot, dat gevoelsmotieven, zoals Canetti beschrijft, grote 
bewegingen in de samenleving kunnen veroorzaken. 

 “Hoed u voor mensen die iets zeker weten”, zo luidde de titel van een boekje dat Jan 
Terlouw[iv] schreef. Ik interpreteer het als een hartstochtelijke oproep vragen te blijven 
stellen, een pleidooi voor de twijfel. In deze tijd, waarin het gevaar van groepsdenken op de 
loer ligt, zou ik deze blog dan ook willen besluiten met een variant op de waarschuwing van 
Terlouw: “Hoed u voor mensen die blindelings mensen volgen die iets zeker weten” 
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