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Korte inhoud

In deze tekst probeer ik, aan de hand van de con-

crete situatie ‘arts - patiënt’, na te denken over het

mensbeeld dat ten grondslag ligt aan de positieve

wetenschap waarvan de arts zich meestal bedient.

In eerste instantie benadert de arts zijn of haar

patiënt met behulp van de wetenschappelijke

methode. Dit impliceert onder meer dat hij/zij meer

oog heeft voor de ziekte, in plaats van voor de

zieke. Hoe noodzakelijk dit ook is voor de genezing

van de patiënt, de relatie arts - patiënt beperkt zich

nooit tot de zuivere wetenschap: achter de ziekte zit

ook en zieke verscholen. Dit artikel wil dan ook een

pleidooi houden voor een bidimensionele benade-

ring van de mens die verder kijkt dan de weten-

schappelijke methode en ook rekening houdt met

het ervaren en beleven. Met behulp van een aantal

wetenschapscritici en filosofen (vooral de existen-

tialisten Martin Heidegger en Martin Buber) pro-

beer ik dit bidimensionele mensbeeld in het licht te

stellen.

1. De twee dimensies van de menselijke
existentie
Ik wil meteen beginnen met het plaatsen van een
aantal kanttekeningen bij de titel van deze tekst -
en tegelijk ook bij de ondertitel. ‘Wetenschap en
verzet’ (1) suggereert namelijk een tegenstelling,
en tegelijk ook een soort afkeer, een verzet tegen
een louter wetenschappelijk mensbeeld. Maar
zoals we weten blijft het omkeren van concepten
steeds haperen in dezelfde logica: als ik een niet-
wetenschappelijk mensbeeld promoot, zal dit nieu-
we mensbeeld evengoed terugvallen op de schei-
ding tussen verstand en gevoel, tussen wetenschap-
pelijke en ervaren kennis. Met een ‘bidimensione-
le mensvisie’ wil ik proberen de val van deze schei-
ding te omzeilen. 
de weg die ik daarvoor zou willen bewandelen is
een weg die een ontmoeting ensceneert tussen de
wetenschap, of beter gezegd de wetenschappelijke
methode, en de mens in zijn fenomenologisch

ervaren. Zo’n ontmoeting zal enerzijds aantonen
waarom de titel ‘wetenschap en verzet’ nog steeds
volgehouden kan worden: zowel wetenschappers
als zogenaamde ‘gevoelsmensen’ hanteren een
bepaalde opvatting over wetenschap die zo’n schei-
ding toelaat. en anderzijds zal zo’n ontmoeting tus-
sen wetenschappelijke methode en menselijk bele-
ven de deur openen naar het ontwikkelen van een
bidimensionele visie op de mens waarin beide
dimensies naast elkaar staan, en die de heersende
dichotomie tussen beide (C.P. Snow sprak van ‘the

two cultures’) (2) kan overstijgen. 
en waar kan zo’n ontmoeting beter plaatsgrijpen
dan op de plaats waar wetenschap ingrijpend in een
mensenleven aanwezig is: in het dokterskabinet?

Ivan Illich: Limits to Medicine, 1976
Ivan Illich, oostenrijks wetenschapper, filosoof,
theoloog en maatschappijcriticus, waarschuwde
reeds in 1976 voor een nieuwe epidemie : de iatro-
genese, het ontstaan van ziekten door toedoen van
de arts of van het medische systeem zelf.
het louter technologisch medische bedrijf is vol-
gens Illich een ware bedreiging voor onze gezond-
heid. Zoals het steeds toenemend verkeer op de
baan een bedreiging is voor de mobiliteit, zo is de
cascade van medische verrichtingen en zorgen een
bedreiging voor onze gezondheid (3). dat Illich’s
bevindingen nog niet verouderd zijn - en wel inte-
gendeel - werd enkele jaren geleden duidelijk toen
het bekende tijdschrift JAMA - het Journal of the

American Medical Association - in het jaar 2000
een ophefmakend artikel publiceerde waarin te
lezen stond dat medische fouten in de VS de derde
grootste doodsoorzaak zijn, na hart- en vaatziekten
en kanker (4). Van de dertien landen die vergeleken
werden met betrekking tot de kwaliteit van hun
gezondheidszorgsysteem staat België trouwens op
de elfde plaats, net voor de Verenigde Staten, en
Nederland op de achtste plaats (5). het artikel, geti-
teld: ‘Is US Health Really the Best in the World?’

verscheen naar aanleiding van een rapport van het
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Institute of Medicine uit het jaar 2000, met de cyni-
sche titel: ‘To Err is Human’ (maar met de hoop-
gevende ondertitel: ‘Building a Safer Health

System’), waarin te lezen stond dat per jaar 44.000
tot 98.000 Amerikanen sterven als gevolg van
medische fouten (6). Illich schreef over dit ver-
schijnsel: “In een complex technologisch zieken-

huis, wordt verwaarlozing een ‘normale menselijke

fout’, botheid ‘wetenschappelijke afstandname’ en

incompetentie een ‘gebrek aan gespecialiseerde

uitrusting’. De depersonalisatie van diagnose en

therapie heeft wanpraktijken omgezet van een

ethisch naar een technisch probleem”(7).

het is niet mijn bedoeling om, steunend op deze
cijfers, kritiek te geven op het mensbeeld dat de
wetenschappelijke methode in de geneeskunde
hanteert (namelijk gefocust op ziekten in plaats van
op zieken), maar we kunnen de gegevens mis-
schien wel zien als een teken (8) dat wijst op een
bepaalde houding van de mens ten opzichte van
wetenschap en technologie en het belang van het
kritisch denken daarover.
het probleem kan bovendien ook in een breder
licht gezien worden. de moderne wetenschap zou
armoede en ziekte voorgoed uit de wereld bannen
(9). In plaats daarvan bleek men door die weten-
schap in staat om massavernietigingswapens aan te
maken. economische en technologische ontwikke-
ling gebaseerd op moderne wetenschap blijkt dus
niet recht evenredig te zijn met de graad van
beschaving en vredelievendheid van een maat-
schappij. Zo beweert Fukuyama in zijn ‘The End of

History and the Last Man’ dat we aan het einde van
de geschiedenis gekomen zijn. de combinatie van
wetenschap, techniek en kapitalisme zorgt voor een
uniformisering van alle culturen en op de duur is er
geen alternatief meer voor dit allesoverheersende
neoliberalisme. Als dus de vraag naar de relevantie
van de filosofie voor de hedendaagse maatschappij
gesteld wordt, moeten we ons eerst afvragen wat
het tegenwoordig betekent wanneer iets ‘relevant’
genoemd wordt. Als we ‘relevant’ bedoelen als
‘aangepast’ aan de noden van de huidige neolibera-
le samenleving, dan bestaat het gevaar dat een
maatschappelijk relevante filosofie neoliberaal van
aard moet zijn en dat ze daarmee een ondersteu-
ning biedt aan het heersende kapitalistisch
systeem, dat tot in alle hoeken van de samenleving
door dringt. ‘Relevant’ wordt dan gelijkgesteld aan
‘economisch nuttig’. In die zin kan onze vraag naar
de verhouding tussen wetenschap en menselijkheid
de basis bieden voor een bredere reflectie op het

mensbeeld dat deze neoliberale maatschappij ons
voorhoudt. Want ondertussen opende het weten-
schappelijke wereldbeeld de ruimte voor het objec-
tiveren van de mens, waardoor hij als een object,
een ding kan benaderd worden.  
ook Illich kadert de medische problematiek in een
bredere maatschappelijke en politieke context: “De

patiënt in de greep van de hedendaagse geneeskun-

de is slechts één onderdeel van de mensheid in de

greep van zijn schadelijke technieken” schrijft hij.
“Iatrogenese kan enkel onder controle gekregen

worden als het begrepen wordt als één aspect van

de destructieve dominantie van industrie over onze

samenleving”(10).

Martin heidegger: ‘Die Technik und die Kehre’,
1962
Thomas Kuhn: ‘The Structure of Scientific
Revolutions’, 1996
Wat wordt hier door de maatschappijcriticus Illich
getoond, of om het in heideggers woorden te zeg-
gen: ontborgen? (ontbergen betekent: aan het licht
brengen wat verborgen was). de wetenschappelijke
methode benadert een ziekte en in extensu ook de
mens als een object. het subject - de wetenschap-
per - doet van op een afstand metingen en waarne-
mingen met betrekking tot zijn of haar object (het
woord afstand is belangrijk omdat het later zal
terugkomen in een andere betekenis). de klassieke
geneeskunde is uiteindelijk terug te voeren op een
methode die voor het eerst binnen de fysica gehan-
teerd werd, dus op een methode die aanvankelijk
toegepast werd op levenloze materie. “En die fysi-

ca…”, schrijft heidegger in ‘die technik und die
Kehre’ (1962), “kan van dit ene nooit afzien: dat de

natuur zich op een of andere rekenkundig vaststel-

bare wijze meldt en als een systeem van informaties

bestelbaar (beschikbaar) blijft” (11). Met andere
woorden, wat in de natuur verborgen ligt wordt
door de wetenschap ontdekt en ter beschikking
gesteld.Vandaar dat heidegger het wezen van de
techniek ziet als een wijze van ontberging van het

Zijn. het Zijn ontbergt zich, toont zich als een
bestel (Ge-stell): als een geheel van samenhangen-
de wetmatigheden die voorspelbaar zijn, maar ook
bruikbaar, te exploiteren.
Wetenschapsfilosoof thomas Kuhn beschrijft
wetenschap als ‘puzzle-solving’: voor de proble-
men van wetenschappers bestaat een oplossing, ze
zijn als een puzzel waarvan de stukjes steeds wel in
elkaar zullen passen als men maar lang genoeg
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zoekt. Wat een puzzel goed maakt, is niet zozeer
zijn interessante oplossing of uitkomst, maar het
feit dat er een oplossing bestaat. “Het is geen cri-

terium voor de kwaliteit van een puzzel dat het

resultaat ervan intrinsiek interessant of belangrijk

moet zijn. Integendeel, de echt dringende proble-

men, zoals bijvoorbeeld een geneesmiddel voor

kanker of het ontwerp voor een duurzame vrede,

zijn vaak helemaal geen puzzels, voornamelijk

omdat ze misschien geen oplossing hebben” (12).

Kuhn breekt hier een ganse wereld open die buiten
de wetenschap valt, waar de wetenschappelijke
methode als puzzle-solving tekort schiet en bijge-
volg niet van toepassing kan zijn. Bovendien stelt
hij in zijn bekende boek ‘The Structure of Scientific

Revolutions’ dat ook het objectieve karakter van
wetenschap in vraag kan gesteld worden doordat er
tal van ‘irrationele’ paradigma-verschuivingen
kunnen blootgelegd worden in haar constructies. 
ondanks deze waarschuwing van Kuhn blijven
zowel wetenschappers als niet-wetenschappers de
scheiding tussen de twee culturen volhouden.
opnieuw in heideggers woorden, wanneer hij het
heeft over ‘het bestel’ als de huidige constellatie
van het Zijn: “Maar nooit te laat komt de vraag of

wij ons uitdrukkelijk ervaren als diegenen, waar-

van het doen en laten overal, nu eens zonneklaar

dan weer verborgen, door het bestel is opgevor-

derd” (13). Waarmee heidegger zich aansluit bij
Kuhn’s opmerking dat een bepaald wetenschappe-
lijk paradigma de echte problemen niet kan oplos-
sen, en precies de vinger op de wonde legt die wij
daarnet beschreven binnen het medische bedrijf: de
mens ervaart zichzelf als méér dan een voorspelba-
re machine.

Martin Buber: ‘Ich und Du’, 1969
Als wij ons niet enkel ervaren als een object binnen
een door de wetenschap voorgeschreven subject-
object relatie, welke is dan die andere dimensie die
we de mens willen toekennen?
het uitgangspunt van de wetenschappelijke metho-
de is zoals gezegd de voorgegeven orde der dingen,
analyseerbaar en voorspelbaar. Wetenschappelijke
waarheid is voorspelbaarheid onder gecontroleerde
omstandigheden. het principe van causaliteit (14)
(elk verschijnsel is het gevolg van een ander) ver-
vangt er het begrip van betekenis binnen een groter
existentieel betekenispatroon. Uiteindelijk is het
vertrekpunt van wetenschap niet een studie van fei-
ten, maar een bepaalde houding tegenover de
wereld. 

In het duits zegt men ‘Gegen-stand’ als men
‘object’ bedoelt, maar letterlijk staat er: ‘tegenover-

staand’. Martin Buber noemt de houding van de
mens tegenover de objectieve, omgevende wereld
de ‘ik-hetrelatie’. hij ziet meteen ook de mogelijk-
heid van een andere grondhouding: de ‘ik-gijrela-

tie’, mijn verhouding tot een ander bewust, levend
wezen. “De wereld ontvouwt zich immers aan de

mens op tweeërlei wijze op grond van ‘s mensen

tweeledige houding” (15).

de ‘ik-hethouding’ karakteriseert Buber als volgt:
“De grondverhouding van de mens tot de wereld

van het ‘Het’ (de onbewuste, levenloze omgeving)

omvat het ervaren (dat steeds opnieuw de wereld

constitueert) en het gebruiken ervan, zodat de

wereld van het ‘Het’ leidt tot haar veelvoudig doel:

de instandhouding, ondersteuning en uitrusting

van het mensenleven”(16). hier zitten we dus bij
de eerste, de wetenschappelijke dimensie die onze
omgevingswereld onderzoekt en exploiteert, voor
onze ontwikkeling en ons comfort. 
over de ‘ik-gijhouding’, “waarzonder de mens niet

waarlijk mens is” (17), schrijft Buber dat zij“de

grondslag legt voor de wereld-der-relatie”(18) en
dat enkel in de openheid van het ‘ik-gij’ een wer-
kelijke ontmoeting met het wezen van ‘al-wat-is’

kan plaatsvinden. Vertaald in een meer gewone taal
betekent dit dat bijvoorbeeld de verhouding van
mens tot mens er niet meer een is van doorgronden
en gebruiken, maar een van ontmoeten en begrij-
pen. Vandaar dat die houding ‘open’ wordt
genoemd: niet meer gesteund op het gesloten
exploreren voor mijzelf, maar ik die opensta voor
U, en wacht op het onvoorspelbare onbekende dat
gij zijt. dit is duidelijk de tweede dimensie, die van
het menselijk beleven, van heideggers ‘Dasein’.

Bidimensionaliteit: rationeel-wetenschappelijk
en voelend-existentieel
het wezen van de techniek, zegt heidegger, ligt
niet in de techniek zelf, maar in een open verhou-
ding (19) van de mens tot deze techniek. een open
verhouding of betrekking (Beziehung) vraagt ook
een soort afstand: onze betrekking tot het wezen
van de techniek ervaren we immers niet zolang we
bezig zijn techniek te bedrijven. “Moet je niet eerst

een plaats vrijmaken om iets te kennen? Moet je

geen bomen vellen, wil je ze zelfs maar als bomen

kunnen herkennen?”(20). die afstand maakt het
mogelijk dat de grenzen van de techniek worden
ervaren. de afstand die een mens neemt tot een
bestel (bvb. gezondheid) opent een ruimte waarin
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het wezen van dat bestel zich kan tonen. In de
geneeskunde nemen zowel dokter als patiënt in de
regel afstand van de symptomen en objectiveren
ze: er ontstaat een ‘ik-hetrelatie’ tussen de arts en
de ziekte. Afstand nemen van deze zienswijze bete-
kent echter niet de vraag stellen: ‘wat is dit symp-

toom?’, maar vragen: ‘wat brengt dit symptoom

aan het licht? Wat betekent dit symptoom voor de

patiënt?’ Zo komen we tot een ‘ik-gijrelatie’ waar-
in ziekte en lijden niet meer gezien worden als
‘zinloos’ en ‘zo snel mogelijk te elimineren’, maar
als signalen die ons erover vertellen hoe de zieke in
de wereld staat, hoe hij met de ziekte omgaat en
wat die voor hem betekent.
het grote gevaar dat we vastlopen in het weten-
schappelijk bestel en enkel vanuit de scheiding
subject-object kunnen leven zet ons ook aan tot
inzicht in het wezen van de techniek. heidegger
pleit voor een meer oorspronkelijke houding van
de mens tegenover de techniek, een houding die het
mogelijk maakt afstand te nemen van die techniek
– zodat naast een subject-objectverhouding ook
een ik-gij houding van openheid mogelijk wordt.
dit is de mens in al zijn of haar bidimensionaliteit.
ook in de medische wereld, waar mens en weten-
schap elkaar ontmoeten, is deze bidimensionaliteit
aan de orde. het is immers niet ongewoon voor een
arts om in de omgang met ziekte en patiënt twee
verschillende kaders te hanteren. Aan de ene kant is
er de ziektegerichte klinische methode (het ziek-
tekader). het is de methode die de medici het best
kennen, zij focust op de ziekte en haar parameters,
haar symptomen en remedies. Aan de andere kant
is er de patiëntgerichte klinische methode (het
gezondheidskader). dit laatste, meer integratieve
gezondheidskader is gericht op het individu en zijn
of haar gezondheid. een goed arts integreert beide
kaders in de bidimensionaliteit van zijn menselijke
benadering. Maar we mogen niet vergeten dat ook
‘gezondheid’, en niet alleen ‘ziekte’, een construc-
tie is van onze maatschappij. Gezond zijn wil zeg-
gen: ‘aangepast’ zijn aan de hedendaagse maat-
schappij, die gedomineerd wordt door wetenschap
en technologie. Ziekte heeft in dat perspectief geen
enkele betekenis meer, behalve een negatieve en
een economische. Willen we dus de eerste dimen-
sie (de wetenschappelijke) in onze benadering ver-
laten en overgaan naar de tweede (de invoelende,
de fenomenologische) dan moeten we de patiënt
ontmoeten als een menselijk wezen in zijn eigen
gevoelswereld en leefsfeer.

Tot slot
Noch Buber, noch heidegger, noch de meeste
hedendaagse denkers keren zich volledig af van de
wetenschappelijke methode en de daarmee gepaard
gaande hoogtechnologische kapitalistische samen-
leving. “Geen twijfel mogelijk: in de regel doet de

cultuur van techniek en wetenschap ons goed.

Maar we hebben er ook problemen mee, zodat ons

soms het bange vermoeden bekruipt dat het mis-

schien beter zou zijn om minder te weten”(21).

er blijven echter nog veel vragen. Welke is de pre-
cieze verhouding tussen de wetenschappelijke
methode en de andere, meer fenomenologische
methode die we daarnet beschreven hebben? dreigt
de mens geen schizofreen en gefragmenteerd
wezen te worden als hij een kloof toelaat tussen het
wetenschappelijke domein van de analyse en de
verklaring enerzijds, en het existentiële domein van
openheid en ontmoeting anderzijds?
door ons de vraag te stellen: ‘wat is de mens?’,
door na te denken over het wezen van de mense-
lijke existentie, kunnen we een openheid creëren
die een open verhouding ten opzichte van de
wetenschappelijke methode toelaat en zicht geeft
op een andere manier van in-de wereld-zijn van de
mens. Pas dan is het mogelijk te evolueren van
wetenschap en het verzet tegen haar hegemonie,
naar een bidimensionele visie die beide houdingen
van de menselijke existentie integreert.
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NOTEN
1.   de titel van deze tekst: ‘Wetenschap en verzet’, is geïnspi-
reerd op de titel van een boek over het subject in het denken
van Foucault. Michel Foucault is steeds op zoek gegaan naar
machtsstructuren, die hij ook altijd verbindt met uitsluiting. de
wetenschappelijke methode die in onze tijden de plak zwaait,
houdt in mijn ogen ook een potentiële vorm van uitsluiting in.
Vandaar dat deze analogie mij niet onzinnig voorkwam. cf. R.
devos: ‘Macht en verzet. Het subject in het denken van Michel

Foucault’, Kapellen - Kampen, 2004. op p. 23: “De blik van

het moderne weten is wezenlijk gebaseerd op uitsluiting (...)

Insluiting betekent macht, uitsluiting betekent machteloosheid.

Wat uitgesloten wordt, bezit in deze optiek echter een soort

oorspronkelijkheid. Een essentiële dimensie van de menselijke
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existentie wordt door de macht gediskwalificeerd, gemargina-

liseerd, tot zwijgen gebracht”. dus als de dimensie ‘weten-
schap’ sterk staat heeft zij automatisch een uitsluitend effect op
de dimensie’beleven’.
2.   c.P. Snow stelde vast dat er geen ‘common culture’ meer
was op basis waarvan mensen met elkaar konden communice-
ren. hij onderscheidde de groep van de wetenschappers, wiens
grote invloed niet benadrukt hoeft te worden, en de ‘literaire
intellectuelen’, die volgens hem de stemming van de niet-
wetenschappelijke cultuur vertegenwoordigen en tot op zeke-
re hoogte vormen. (cf. c.P. Snow, ‘The Two Cultures’, p. 60-
61)
3.   I. Illich, ‘Limits to Medicine. Medical nemesis. the expro-

priation of health’, 1976, p. 15. Zie ook Id., p. 35: “The pain,

dysfunction, disability, and anguish resulting from technical

medical intervention now rival the morbidity due to traffic and

industrial accidents and even war-related activities, and make

the impact of medicine one of the most rapidly spreading epi-

demics of our time”. over het cascade-effect in de gezond-
heidszorg, zie J. Mold & h. Stein, ‘The cascade effect in the

clinical care of patients’, in New england Journal of Medicine
314 (1986), 512-514.
4.   www.jama.com, uit JAMA, July 26, 2000, Vol. 284, N° 4,
483-485.
5.   een mogelijke verklaring voor het feit dat Japan, toch ook
een hoogtechnologische samenleving, het beste gezondheids-
zorgsysteem heeft kan zijn: “ It is possible that the high use of

technology in Japan is limited to diagnostic technology not

matched by high rates of treatment, whereas in the United

States, high use of diagnostic technology may be linked to the

‘cascade effect’ and to more treatment”. (JAMA 284 (2000),
p284.)
6.   l. Kohn, J. corrigan, M. donaldson (ed.), ‘To Err is

Human. Building a Safer Health System’, Washington dc,
National Academy Press, 1999.
7.   I. Illich, ‘Limits to Medicine’, p. 39: “In a complex tech-

nological hospital, negligence becomes ‘random human error’

or ‘system breakdown’, callousness becomes ‘scientific

detachment’, and incompetence becomes ‘a lack of specialized

equipment’. The depersonalisation of diagnosis and therapy

has changed malpractice from an ethical into a technical pro-

blem.”

8.   ‘To Err is Human’, p. 51: “Accidents are a form of infor-

mation about a system.”

9.   Zie ook c.P. Snow, ‘The Two Cultures’, p. 78: “We cannot

avoid the realisation that applied science has made It possible

to remove unnecessary suffering from a billion individual

human lives.”

10.   I. Illich, ‘Limits to Medicine’, p. 215: “The patient in the

grip of contemporary medicine is but one instance of mankind

in the grip of its pernicious techniques. (...) Iatrogenesis will

be controlled only if it is understood as but one aspect of the

destructive dominance of industry over society.” ook in ‘to
err is human’ kunnen we lezen in het hoofdstuk getiteld “Why
do errors happen?”, p. 49: “The problem is not bad people;

the problem is that the system needs to be made safer.”

11.   M. heidegger, ‘De techniek en de ommekeer’, p. 44.
12.  t. Kuhn, ‘The Structure of Scientific Revolutions’,
chicago - londen, the University of chicago Press, 1996, p.
36-37: “It is no criterion of goodness in a puzzle that its out-

come be intrinsically interesting or important. On the contra-

ry the really pressing problems, e.g., a cure for cancer or the

design of a lasting peace, are often not puzzles at all, largely

because they may not have any solution.”

13.   M. heidegger, ‘de techniek en de ommekeer’, p. 46
14.   M.Buber, ‘Ik en gij’, Utrecht, Bijleveld, 1969, p. 54: “In

de wereld van het Het heerst onbeperkt de causaliteit.”

15.   M. Buber, ‘Ik en gij’, p. 5
16.   M. Buber, ‘Ik en gij’, p. 40
17.   M. Buber, ‘Ik en gij’, p. 38
18.   M. Buber, ‘Ik en gij’, p. 8
19.   M. heidegger, ‘De techniek en de ommekeer’, p. 59:
“Opdat tussen techniek en mens een wezenlijke verhouding

gesticht worde, daartoe moet de moderne mens te voren en in

de eerste plaats de wijdte van zijn wezensruimte hervinden.

Deze wezensruimte van het wezen van de mens ontvangt de

haar voegende dimensie enkel uit de verhouding, waarin de

waar-borg van het Zijn zelf aan het wezen van de mens, zoals

de waarheid van het Zijn dit benodigt, is toevertrouwd. Enkel

door zich om te beginnen in zijn wezensruimte te vestigen en

daarin verblijf te nemen, is de mens tot iets wezenlijks in staat

binnen de thans heersende lotsbeschikking”.

20. R. Safranski, ‘Hoeveel globalisering verdraagt de mens?’,
p. 105
21. R. Safranski, ‘Hoeveel globalisering verdraagt de mens?’,
Amsterdam/Antwerpen, 2003, p. 10
22. M. heidegger, ‘De techniek en de ommekeer’, p. 58
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