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Voorbij homo consumens

Over de noodzaak van
een nieuwe verlichting
Inleiding: de huidige crisis
Du mufit dein Leben an
dern, waarin niets minder wordt beoogd dan een vol
ledige omduiding van het fenomeen van de religie als
een spirituele antropotechniek en als een kwestie van
oefening en ascese, schrijft de vooral in Nederland erg
populaire Duitse filosoof Peter Sloterdijk de niet mis
te verstane woorden: "Es hiBt sich nicht leugnen: Die
einzige Tatsache von universaler ethischer Bedeutung
in der aktuellen Welt ist die allgegenwartig wachsende
Einsicht, daB es so nicht weitergehen kann'". Alhoe
wel onze zogenaamde 'leiders' - de drukke dames en
heren politici die officieel belast zijn met het richting
geven aan onze collectieve toekomst - alles in het werk
stellen om onze huidige manier van leven en samen
leven op deze planeet vooral maar rucksichtslos en zo
zorgeloos en gedachteloos mogelijk - flexjobhoppend
en funshoppend - te kunnen blijven continueren, be
gint het langzamerhand, zo lijkt het, bij een groeiend
aantal mensen te dagen dat het doorgaan op dezelfde
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weg wenselijk noch mogelijk is, en dat een radicale
verandering van onze actuele leefwijze eenvoudig
weg een conditio sine qua non is geworden voor het
voortbestaan van de menselijke beschaving, ja voor
het overleven van de menselijke sooft uberhaupt. Die
momenteel nog volop dominante leefwijze, die het in
tussen flink aan geloofwaardigheid inboetende neoli
beralisme met aIle macht aan de hele planeet heeft
willen opdringen, is die van het consumentisme, dat
wil zeggen van een wijze van bestaan die volledig in
dienst staat van de markt ofbeter gezegd: van de impe
ratieven van het kapitaal. Deze leefwijze is echter niet
langer levensvatbaar en de actuele economische crisis
- die geen 'norrnale' crisis is maar systemisch van aard
- is dan ook de aankondiging van het einde ervan, of
we ons dit nu realiseren of niet. Het consumentisme
is failliet, als sociaaleconomisch model volledig uitge
put. Het stuit op keiharde grenzen 2 •
Zoals Sloterdijk aangeeft in een eerder boek, dat in
het Nederlands is vertaald onder de titel Het Kristal
paleis, wordt het leven van de doorsnee postmoderne
mens, dat zich afspeelt in een gigantische comfort
cocon waarvan driekwart van de mensheid is bui
tengesloten, op massale wijze gekenmerkt door 'ge
dachteloze consumptie' ofwel door 'die Neigung zum
hintergedankenfreien Endverbrauch, zoals het luidt
in Sloterdijks oorspronkelijke fraaie Duits. In deze zo
genaamde 'wereldbinnenruimte van het kapitaal, waar
de metafoor van het kristalpaleis precies naar verwijst,
hebben de rijke landen, middels de magische kracht
van het kapitaal, een kolossale 'verwenningsruimte'
(Verwohnungsrawn) gecreeerd, waarin alles maar dan
ook alles binnen het bereik van de koopkracht is ge
bracht. Het enige waarmee de oververzadigde bewo
ners van deze verwenningsruimte nog worden 'belast'
is het kiezen uit het enorme aanbod aan producten en
diensten, de duizelingwekkende cornucopia waaraan
ze zelf nog slechts een uiterst minieme bijdrage leve
reno De westerse mens is intussen volledig gewend ge
raakt aan zijn permanente verwenning en het levens
motto van de meerderheid onder hen luidt dan ook,
zoals Sloterdijk schrijft: 'shoppen en seksen - zolang
aan de voorwaarden voor het verblijf in de welvaarts
ruimte, bezit van koopkracht, wordt voldaan". De
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ve ruit overheersende vorm van subjec tiviteit in onze
sam enlevingen is die van d e ein dverbr uike r, het licht
zin nige 'user-ze lf" d at de m eer zwaarw ich tige vo rm
van su bjec t iviteit, die van het modern e 'ontwikkelde
zelf" - d at va n de trad itionele Bildun g - heeft afgelos t.
D e ein dverbruiker, ald us Slote rd ijk, is iema nd 'd ie
gee n cultureel gevormd subject m eer h o eft te worden,
om da t hij d e verplich ti ng om ervar ing op te doen kan
afkopen" . En deze ein dverb ru iker is niet aileen een
subject zonder ervari ng ma ar o ok zo nde r zorgen en
verantwoordelijkh eid . Cons um ptie en respectloos 
heid, lo co ns tateert Sloterd ijk ter echt, zijn nauw ve r
wante fen om enen .

De crisis waar we op korte termijn het m eest direct
m ee te rnaken zull en krijgen is de kl im aatcrisis, ten
gevo lge van d e global warm ing. In ee n rece n te stud ie
getiteld The Revenge of Gaia, komt d e bekende Britse
klim aatdesk undige James Lovelock - de vad er van d e
zogeh eten Gala-hyp oth ese : de gedach te d at de aa rdc
als een levend, zelfregulere nd wezen oftewel als een
organ isme m o et worden begrep en - met de tamelijk
alarmeren de vas tstelling dat een d ra stische en irrever
sibele vera nde ri ng van het aardse klimaat niet me er
kan worden afgewend en da t de m ensh eid bijgevolg
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De absolute noodzaak van
een radicale verandering
W ELNU, OE HOMO C ON S UM EN S IS int ussen d e grot e
premisse geworde n waarop het huidige kapitalist isch e
sys tee rn draait en het is prccies een overwin n ing van
de m entalit eit van de co ns u me ntei ndgeb ruiker - va n
wa t Sloterd ijk zelf 'het vro lijke massaculturele nihilis
m e van de ei ndver bruikerssce ne' noern t" - die nood 
zakelijk is willc n we als m en sh eid hi er op aarde nog
een toek omst hebben . M aa r wat d e huid ige 'Mons ter 
lnt ernational e der eindverbruike rs' ju ist kenmerkt is
cen volstrekte afwezighe id van elke wil of verla ngen
om op wat voor m anier dan ook nog boven zich zelf uit
te stijgen. De tegen wo ordige consument -rn en s - die
feitelijk d e vo lled ig u itge rijpte vo rrn is van wat N ietz 
sc he in de 19" ee uw aan d uidde en aa n ko ndigde als de
'laatste m en s' - wil uit sluitend m eer co mfo rt en zowel
d e elite als h et volk heeft geen bood sch ap aan een ra 
dicale ver andering van leefwijze.
Toch staa t juist dat 'op de age n da', zoa ls m en zegt ,
of we willen of niet. Wat on s op het moment noopt, ja
ve rplich t - en wei op absolute wijze aldus Slote rd ijk 
om onze m an ier van leven op d eze plan eet gro n dig te
ver ander en is de aa n ko me nde glo ba le crisis om ni et
te zegg en catas trofe, zowel in ecolog ische als econom i
sche zin . Al m insten s sinds het bero ernde rapport De
grenzen aa n de groei van de Clu b van Rome uit 1972
weten we dat er ee n d irect verband is tusse n econom i
sche groei en de verv uiling va n het m ilieu en de uit
putting van natuurlijke reso urces. Alhoewel de drama
tisch e voorspellingen van dit rapp ort ove r hct opra ken
van d e fossiele brandstoffen ni et zijn uit gekomen , is de
toe st and van het aardse milieu sin ds d ien wei d egelijk
snel verslech terd, vele malen sne ller dan gedacht zelfs,
en ee n belan gri jke, zoniet d e belan gri jkste o orzaak
h iervan is de globa lisering van het kapi talism e - en wel
va n een to taa l ontte ugcld en riicksichtslos turbok api
talism e om m et Edward Luttwak te spreken" - sin ds de
neolib er ale revolutie van de jar en tachtig (een p ro ces
dat nog is versneld na de val van d e m u ur ).

Peter Sloterdijk

aan de voo ravo nd staa t va n een glo bale eco logi sche
ramp. Het broeikaseffe ct heeft een point of no return
bereikt en het zal ni et lan g m eer duren voordat we d e
kritisch e drempel hebb en ove rsch reden waar d oo r d e
aarde in een toestand zal komen die lijkt op d ie van
het eoceen (56 tot 34 mil joen jaar gelcden ), ee n van
d e warmste perioden uit de hcle geologische gesc h ie
denis, en d ie m ogelijk zelfs kan leiden tot ee n lOge 
n aamd runaway greenho use effect, zo als d at ook op de
plan eet Ven us heeft plaa tsgevonde n , een desastreu ze
on twik keling die het einde lOU betekenen va n het le
yen op aarde als zod an ig: 'We are now appro aching
one of these tipping poi n ts', zo sch r ijft Lovelo ck, 'and
our futur e is like th at of the passen gers on a sm all
pleasure boat sai ling q uietl y ab ove the Niaga ra falls,
not kn owing th at th e eng ines are abo ut to fail" , Het is
volgens hem intussen vee I te laat voor d e 'duu rzam e
on twikkeling' waar de polit iek en het bed r ijfsleven
we re1 dwijd de m ond vo l van hebben; de en ige optie
die ons nog rest is het groeimodel radicaal op te geve n,
o nze oo rlo g m et Gaia te beeindigen en een 'd uurzam e
terugtocht' in te zetten . En zclfs dan n og zullen we zecr
zware tijd en tegemoet gaa n , waar op we als besch avin g
bovendien op geen enkele wijze zijn voorbereid. Ook
Lovelock pleit voor een ra dic ale veran dering van leef-
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wijze. Zijns inziens zullen we daartoe pas in staat zijn
wanneer we de aarde (weer) leren zien als een entiteit
die op een bepaalde manier leeft, dat wil zeggen als een
soort van organisme, als Gaia". Lovelocks collega Step
han Harding gaat nog een stap verder in zijn recente
boek Animate Earth door te pleiten voor de terugkeer
naar een animistisch wereldbeeld, zij het weliswaar
een wetenschappelijk onderbouwd animisme. Wil de
mens in de toekomst uberhaupt kunnen voortbestaan
dan zal hij de exploitatie en plundering van Gaia reso
luut moeten staken en zich in plaats daarvan in dienst
moeten stellen van haar voortbestaan, aldus Harding:
"We are learning the painful way that we are embed
ded within a larger planetary entity that has person
hood, agency, and soul, a being that we must learn
to respect if we wish to have any sort of comfortable
tenure within her'".
Wat we hiervan ook mogen denken, het is de onaf
wendbaar op handen zijnde glob ale ecologische catas
trofe, die ondanks het massale struisvogelgedrag van
zowel politici als burgers door iedereen wordt voor
voeld, die in onze goddeloze en nihilistische tijd nog
als enige absolute autoriteit bezit om ons te gebieden
onze levens te veranderen. Zoals Sloterdijk poneert:
"Seit die globale Katastrophe mit ihrer partiellen En
thullung begonnen hat, ist eine neue Gestalt des abso
luten Imperativs in der Welt, die sich unter der Form
einer scharfen Ermahnung an aIle und an keinen
richtet: Andere de in Leben! Andernfalls wird fruher
oder sparer die vollstandige Enthiillung euch demon
strieren, was ihr in der Zeit der Vorzeichen versaumt
habt!"". Sloterdijk is er zich terdege van bewust dat het
precies het consumentisme als leefwijze is die over
wonnen zal moeten worden en waar hij in zijn nieuwe
boek - dat ik iedereen zou willen aanraden om te le
zen - de oplossing zoekt is in een rigoureuze rehabili
tatie van de 'wil tot zelfverheffing' en 'zelfoverstijging,
tot nieuwe vormen van ascese en disciplinering en tot
een nieuwe globale cultuur van praktische oefening in
het leren coopereren met de andere aardbewoners 
met wie we allemaal in hetzelfde schuitje zitten - en in
het aanleren van nieuwe goede gewoontes in gemeen
schappelijk overleven, teneinde een macrostructuur
van glob ale immuniseringen te realiseren ofwel te ko
men tot wat Sloterdijk niet zonder humor een globaal
co-immunisme noernt".
Welnu, ondanks het feit dat Sloterdijk de mens in
dit boek heel nadrukkelijk denkt als een wezen dat
zichzelf voortbrengt en vormgeeft via techniek - of
dat wordt voortgebracht en vormgegeven door tech
niek, door wat hij antropotechniek noemt - geeft hij
zich geen rekenschap, waar hij oproept tot een nieuwe
leefwijze voorbij het consumentisme, van dat alom
tegenwoordige systeem van 'antropotechnieken' dat
de mens in de 20~ eeuw precies tot consument heeft
gemaakt oftewel het consumentsubject heeft gepro

duceerd. Ik doel op het wereldwijde, intussen massaal
door het kapitalisme geannexeerde en geexploiteerde
systeem van informatie, communicatie- en entertain
mcnttechnologicen oftewel het geheel van analoge en
digitale massamedia dat, in de woorden van de Franse
filosoof Bernard Stiegler, inmiddels een globale psy
chomacht vertegenwoordigt die ons individuele en
collectieve bewustzijn grondig in de greep heeft en die
intussen veel bepalender is voor de vormgeving van
ons bestaan dan de door Michel Foucault in de jaren
zeventig geanalyseerde biomacht".
Als we de leefwijze van de hedendaagse mens wil
len veranderen, dan is dat het toneel waarop de strijd
op de eerste plaats gevoerd zal moeten worden. En het
zal gaan om een nieuwe strijd om de geest, zoals dat
altijd het geval is geweest in de geschiedenis van de
mensheid. In wat voIgt zal ik, met Stiegler, ingaan op
de genoemde psychomacht en op de wijze waarop de
mens hierdoor tot homo consumens wordt gernaakt".
Daarbij zal ik laten zien dat het consumentisme  als
leefwijze - de diepere oorzaak is van de huidige eco
nomische en ecologische crisis en dat een overwinning
daarvan absoluut noodzakelijk is wil de mensheid deze
crises kunnen overleven. Wat nodig is, is niets minder
dan een nieuwe verlichting. Ik zal in het bijzonder in
gaan op de centrale rol hierbij van de techniek  meer
precies van de hedendaagse geestes- en psychotechno
logieen - en tot slot ook iets zeggen over de taak die
hierbij weggelegd zou kunnen zijn voor filosofie.

Homo consumens
CONSUMEREN IS TEGENWOORDIG NIETS MINDER dan
onze zijnswijze, de weerslag op onze levens van een
totaal ontketend kapitalisme. Zoals de Franse schrij
ver en essayist Pascal Bruckner enige jaren geleden
schreef in een boek over de misere van de heden
daagse homo consumens lijkt het wel alsof alsof 'on
gebreideld consumentisme het hoogste ideaal van de
westerse beschaving is geworden'", In plaats van te
spreken echter over een ideaal moet ten aanzien van
het tegenwoordige consumentisme eerder worden ge
sproken van een volstrekte afwezigheid van idealen,
of het zou het zelfzuchtige en infantiele ideaal van het
permanente meer moeten zijn: meer spuIlen, meer
luxe, meer gemak, meer genot, meer fun, meer kicks,
etc. Het gevolg van de allesoverheersende consumen
tistische leefstijl is een geatomiseerde samenleving
van individuen die slechts op zichzelf zijn gericht, die
"nauwelijks nog belangstelling hebben voor de we reld
om zich heen en de politiek slechts beschouwen als
een filiaal van het management van de firma's Frank
rijk, Italic, of Spanje" aldus Bruckner] 5. Daar komt
nog bij dat de logica van het consumentisme niet en
kel de markt domineert maar intussen ook bezit heeft
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genomen van terreinen di e tot voor kort niet tot de
sfeer va n de commercie beh oorden , zo als het mili eu ,
het on de rw ijs, de gezondheid szorg, d e on twikkelings
hulp en zelfs de politiek. Ook politi ci zijn consump 
tieartikelen geworden , di e sc haa m telo os dingen n aar
de gu nst van een publiek d at als een verwend kind
op haar wenken bed iend wi! worden. Politiek heeft
legen woordig niet s m eer te m ak en m et het richting
geve n aa n d e samenlevi ng o p basis van idealen en
pr incipes en elke lan ge-termijn visie op d e toekomst
van ons coll ectieve best aan on tbree kt. De en ige prin 
cipie le preoccupatie va n de hed endaagse, steeds meer
driftgedreven, politiek bes taa t in een permanente en
di recte, real time aa n passing van de samenleving aan
de economie, in het op pei! houden van de ko op kr ach t
en d e co ns u m ptie en in het tevreden stellen van d e
tot co ns u m en t ge red ucee rde burger. Wat d e huid ige,
postpolitiek e co ns um p tiemaatsc happijen ken m er kt is
'de afwezighei d van elk samenlevi ngs project, va n elke
ernanci patie po litiek, van elk waarachtig collectief stre 
yen: zoa ls een andere Franse filosoof, Alain Bad iou 
be paald geen vri end va n Bruckner overigens - sch rijft
in zijn boek De ethiek" :
Maar wat beiden net zomin als Sloterd ijk lijken te
zien o f in elk geva l n iet opmerken is de cruciale ro l
va n het hedendaagse m ne mo - en psych ot echnisch
sys tee m in de su bjec tive ring - of beter gezegd d esub
jec t iveri ng - van d e mens tot co ns um en t - h et geheel
van ana loge en di git ale co ntro letec h no logieen, van
ra dio en televisie tot Int ernet en Ipod, dat m assaal in
d ienst is genomen do or de m arketing en d e reclam e
en dat permanent o nze aa ndach t en onze verla nge ns
vang t, moduleert en ka na liseert in de richting van
co ns um ptie. Deze ind ienstname van het m ond iale sys
teem van in for ma tie- en co m m u nica tie tec h no logieen
d oor wat ' Ih eodor W. Ado rno en Max Horkheim er in
d e jaren veertig va n de vorige eeuw als d e cultu ur in 
dustri e aandu idden " , is begonnen in de jaren dertig
in de Verenigd e Staten , to en de kapitalist isch e ind us
trie ald aar te kampe n kreeg m et het probleem van de
overp ro duc tie en als antwoord daarop de m arketin g
werd uitgevonden , op de eerste pla at s door de 'vad er
van de public rela tio ns ' Edward Bernays, een neef van
Sigm u n d Fre ud, d ie op het idee kwam d ien s theorie
ove r h et on bewus te als zetel van de verla nge ns in te
zette n voor h et creeren van nieuwe m arkten .
Bernays was ee n joodse immigr ant d ie zich in d e
Verenigd e State n vestigde in de jaren tw in tig, in de
tijd dat d e indust rie aldaar steed s m eer moeite had om
afzetm arkten te vinde n vo or haar produ cten . In ant
wo ord op de vraag van Am erikaa nse fabrikanten ho e
ze h aar p roducten toc h aa n de m an kon br en gen kwa m
Bern ays met idee o m d e in zichten van de psyc hoa na 
lyse in het onbewuste van de m en s to e te passen op het
Amerikaa nse publiek, ten einde h et m eer koo plustig te
maken en m eer ontva n kelijk voor nieu we producten .

De ind us trie zou zic h expliciet moeten gaa n richten
op de rela tie m et haar pot entiele klante n, aldus Ber
nays, en wei op een h eel bepaald e wijze . Hij m aakt e
in zijn gesch rifte n duidelijk da t de m eest gesch ikte
formule voor een succesvolle m arketingstrategie erin
bestond zich niet m eer te rich ten op d e behoeften van
de m ensen, die van nature immers eindig en beperkt
zijn, maar op hun verlan gen s, di e in p ri nci pe on eindig
en on be pe rkt zijn. Marketing en recla me zoude n zich
moeten ric hten op het o nbe wuste va n de indivi due n,
op hun irratio ne le motieven, hun fantas mas en hun
verborgen ver lange ns . Ze zou den m oeten ins pe len op
deze onbewus te verlangens o m m ensen het gevo el te
geve n dat ze door het co ns u meren va n bepaalde p ro 
ducten hun 'meest in nerlijke zelf' (innermost sem tot
uitd rukking brachten . Zo be da ch t Bernays in 1928
voor de Amerikaanse tab ak sfab rikant Lucky Strike
d e uitdrukking freedom torches, waa rdoor d e siga ret
het sym bool kon wo rde n
va n d e emancipatie va n de
vro uwe n, d ie ver volgens
ook m assaal begonnen te
roken (wat uiteraard d e
inzet was van de hel e recla
mecampagne) " . De door
Bernays ont wikkelde m ar
ketingstra teg ieen staa n aa n -- -- ----- --- -- --------------- 
het begin va n wat in de 20"
ee uw de bel an gr ijkste inzet
wordt van d e kapita listi 
sche indus trie: het produ 
ceren van cons u menten .
Het consumentism e als
bes taa nsw ijze is een Ame 
rikaan se uitvind ing; het is
'the Amer ican way of life:
d ie in m id de ls de hele pla 
neet he eft veroverd, ni et in
de laat ste pl aats via Holly
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In d e zoge heten n et 
we rkeconorn ieen van te
genwoordig d raait alles
om ma rket in g en het con
Voormalige fabriek Lucky Strike in Durhan
troleren van d e klan t is h et
h oofd d o el geworde n van de cornmerciele activi teit,
' . : :"1 1. ; :
zoa ls de Amerikaa nse p ublicist Jer em y Rifkin sc hrij ft
J' \
. ,: !.,": ;! P~ · :t 5
in zijn boek The Age of Access. Ailee n al in de Ver
en igde Staten, zo m eldt hij, werden er in he t mi d de n
van de jaren negen tig maar liefst triljoen do llars uit 
" is
gegeven aan m ar keting, dat is on geveer een zesde deel
van het bruto nationaal p roduct. En het zijn de m as
sa media waa rvan de marketing geb ruik m aakt. Met
als gevo lg, en ik citeer Rifk in hi er u itvoerig, da t "every
spare m om ent o f o ur time is bein g filled with some
form of co m mercial co n nec tio n, m aking time itself
5
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the m ost scarce of all resources. O ur fax- machi nes, e
m ail voice m ail and cellular phones, o ur twenty-four
our trading markets, ins ta nt around th e clock ATM
and on line banking ser vices, all night e-corn m erce
and research services, twenty -four-h our television
news and entertainment, twen ty-fo ur o ur food serv
ices, ph armaceutical services, all holl er o ut for our at
tention . The y worm their way into o ur co nscio usness,
take up much of our waki ng time, and occupy much
of our tho ughts, leavin g littl e resp ite":", De gemiddelde
Amerikaan wo rdt tegenwoo rdig dan ook blo ot gesteld
aan een bombard ement van m eer dan 3500 reclarne 
boodsch appen per dag".

Crisis van het verlangen
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l OALS BERNARDSTIEGLE RLAAT ZIEN betekent de o m 
vorm ing van burger tot consument die zich in de loop
van de 20" eeuw m et groot succes heeft vo ltro kken,
dat de m en selijke existentie - in de h eideggeriaan se
beteken is van h et woord - feitelijk wordt gered ucee rd
tot subsistentie, dat wil zegge n tot een leven dat alleen
nog geric ht is op de bevredigin g van beh oeften en de
voo rzien ing in het levensonderhoud , een modus van
bestaan di e de men s deelt met de dieren . De hed en 
daagse mens voe lt zich me er en m eer gereduceerd tot
een pure eindge bru iker, tot ee n end-user van p roduc
ten en 'services: een afnemer van gestandaardise erde
artikelen en gepreforma ttee rde leefpatron en . He t is
een mens die, doordat hij uitslu itend nag leeft volgens
de gebru iksaanw ijzinge n die h em door d e mark eting
word en aa nged ragen (tot in zijn vr ije tijd en zijn va 
kanti es toe), elke creati eve en zorgza me relatie m et
zijn eigen bestaan en dat van zijn medemen sen heeft
opgegeven , die in de uitdrukk ing van Stiegler zijn
savair-vivre volledig is verloren. De co nsume nt is een
m en s bij wie ni et alleen de existe ntie (de vr ijh eid en d e
ope nheid vo or het best aan ) m aar ook de dimensie die
Stiegler de cons iste ntie noemt (de steer van de ideali
teit) struc tur eel wordt verwaa rloos d. De vern ietiging
van deze dime ns ies - d ie de m en s tot m en s maken en
waar in p recies zijn geestelijke en verlange nde wezen
tot uitdrukking komt - leidt ni et allee n tot in fantilise
ring, verdo mmi ng en brutaliser ing maar oak tot een
algem en e afname van de zorgzaam he id en de ver ant
woo rdelijkhe id (voor zichze lf, maar oak voo r de an
de ren en voo r de wereld). Ia, wat tendentieel verl oren
dreigt te gaa n is niets m ind er d an het bestaan van de
men s als een vr ij en gees telijk weze n iiberhaupt.
Door de co mmercia liseri ng van werkelijk alle di
m en sies va n het leven - en zoa ls Rifkin terecht con
sta teer t kopen we tegen woord ig zo o ngeveer ons hele
bestaan , ofwei via producten ofwel in de vorm van
dien sten (services) - wor dt de co nsument volledig ont
last van de mo eilijke en lastig e taak om zijn leven zelf,

daadwerkelijk zelf - en wei samen m et anderen - vo rm
te geven en zelfsta ndig na te denken over de richting
en inrichting erv an, ma ar dit betekent niets m ind er
dan dat hij wordt ontlast va n zijn existe ntie, ja dat hij
wordt beroofd van zijn existentiele vrijhei d. Het leven
van de consu me nt wordt ged irigeerd door de m arke
ting en door de business plannen van gro te multinati
on als en hoe groot oo k het spectru m aan keuzes is dat
h em wordt voorgesch oteld (de facto uiteraard stee ds
meer van hetzelfd e), hij kan slechts kiezen uit kan t- en
klare, geprefabricee rde opties. In onze hyp erkapitalis
tisch e sa menlevingen - di e allermi nst vrije m aar veel
eer con trolesa me nlevingen zijn, zoa ls Gilles Deleu ze
als eerste h eeft geana lyseerd" - word en aile asp ect en
van on s best aan , al on ze gedragin gen en al on ze ver
lan gen s en m ot ivaties voo rtd urend on de rwo rpen aan
een perm anente en syste matische controle d oor recla
m e, m ar ketin g technieken , man agem ent technieken ,
aandachtstechnieken, statistie ken, calculaties, inves
teringen, evalua ties, valorisaties, assess me nts, etc. De
Italiaanse denker Giorgio Agamben schreef recentelijk
nog in een opmerkelijk essay over de noti e van h et di s
positief bij Fou cault : "Het is bes list n iet o nz in nig om
het uiterste ontwikkelin gsstadium van het kapitalis
me, waarin wij leven , als een gigantisc he op eenhop ing
en woe keri ng van techn ologisch e d ispositieven te be 
palen . Natuurlijk best aan er d ispositieven sinds homo
sapiens op het ton ee! is versche ne n. Vandaag de dag
echter schijnt er geen ogenblik in h et leven van een
indivi d u te zijn dat niet door ee n of ander d isp ositief
wo rdt gevormd, geconta m inee rd of geco ntrolee rd' ?".
De co nsu me nt is hierdoor in feite een men s gewo rde n
wien s bestaan zich transformeert - en wei o no phoude
lijk - zonder dat hij zelf aa n deze tr an sformati e part i
cipeert , zonder da t hij ove r zijn eigen leefwijze beslist,
dus oak zonde r levensken nis en leven skunst , zonder
aut onomie, en oo k zonder m ondigheid. En wat men
ook allemaal m oge beweren ove r de u itwassen van h et
hedendaagse in dividu alisme, onze same nleving is eer
der ee n ku ddesam enl evin g dan een individua listische
sarnenlevi ng" .
Zea ls Stieg ler terecht stelt is het in o nze tijd vooral de
cons ume nt die geproletariseerd is en niet aileen m eer
de produ ccnt". Waar de geproletarisee rde prod uce nt
is vervreem d van zijn techn isch e kennis en ku nde en is
gered uc eerd tot arbeidskracht, daar is de h ed endaagse
consu me nt verv ree md va n zijn levenskuns t - en vaa k
oo k zijn leven slust - en gereduceerd tot koopkracht.
Het is de ze toestand van 'veralge meende prolet arise
rin g' die een radi cale veran de ring va n leefw ijze in de
weg staa t. Ze als de 20 l2-profee t en ne w age goero e
Daniel Pin chb eck o nlangs nag zeer terecht sch reef op
de website van Reality Sandwich: "W h at blocks real ef
forts at soc ial transformation is th e current level of hu 
man co nsciousness. [. . .] - our me dia and ed ucation
systems ha ve me ch ani cally imprinted a certai n level of
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awaren ess on to th e m asses, a passive, co ns u mer con 
scio us ness. People have n ot been enco uraged to th ink
or to ac t for th emselves. Now, th eir very survival may
d ep end up on learning th ese u nfamiliar skill":",
Volge ns Stiegler ligt de oorzaak van d eze prol etar i
sering in d e syste m atisch bed reven condition ering en
kanali sering van het verla ngen van d e co ns u me nt d oor
de massamedia van d e cu ltu urind us trie. He t verlangen
- ofweI de lib id in ale energie - is de uiteindelijke mo
tor van d e kap italisti sch e dy namiek en co n tro le daar
van is de primaire in zet geworden va n de indus trie.
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Bernard Stiegler
Met als gevo lg d e totale m ob ilisering van d e Iibid in ale
ene rgie ten di en ste va n de eco nomie zoa ls we d ie m o 
m ent eel meem aken" . De co nsta n te conditio nering en
exploitatie van de libidinale energie echter put d eze
ene rg ie uit en br en gt een pro ces va n desu blim atie o p
gang - waarove r in d e jaren vijft ig Herbert Marc use
reed s sch reef" dat op den duur leid t to t een regressie
van het verlangen tot de d riften . En wie lOU nog willen
on tken nen - na alles wat we de afgelo pen decen nia en
a fortiori de afge!open jaren hebben m ogen aansc ho u
wen - dat het kapitalisme tegen woo rdi g volledi g dri ft
gedreven is (en idem d ito d e p olit iek die zich h ieraan
klak kelo os heeft onderworpen ). Het same ngaan van
een roekeloze financiel e speculatie enerzijds en een
geda ch teloze consumptie an de rzijds, beid e driftged re
ve n, heeft gele id tot een systee m va n georganiseerde
zorgloosh eid en onve rantwoordelijkheid.
D e onge breidel de exploitatie va n het verla nge n
d oor het kapitaal heeft gelei d tot ee n alom tege nwoor
dige geestelijke en sym bo lische ar moede (misere sym 
bolique), di e uiteraard voo ral bij onze zogenaam de be
stu ur de rs en politici pijnl ijk in het oog springt, maar
die we ook bij onsz elf m oeten constateren". Stieg ler
zelf sp rak rec entelijk nog - daarbij onder andere ver 
wijzend naar Alan G ree ns pa n, voormalig hoofd van
d e Amerikaanse Fed er ale Ban k (FED) - van ee n sys te 
m ische d omheid van het hu idi ge kapitalisme, een bcti
se system ique". Een door drift en ged reve n kapital isme
wordt op den duur barbaa rs - en als we Stiegler mo
gen geloven dan is het maffiastadium reeds bereikt" .
Uiteind elijk wordt het volstrekt debiel. En het heeft

gee n toek omst, aa ngezien het n iet meer in staa t is om
nog een verlangen naar de toekomst te producer en.
Als zo da nig is het huid ige kapitalisme autodes tr uc tief
geworden: het vernietig t m et d e exp loitatie van h et
verla nge n zijn eigen mogelijkhei dsvoorwaarde .

t-ilosofi e
_-' f) : 1f.

1

:, J() i 0

i

Libidinale economie en technisch systeem
op m ondi aal n ivea u m ee
maken, zo meent Stiegler, is ni ets mi nde r dan een re
gressie van d e verla ngens naar het niveau van d e drif
ten en d e bel angrijk ste oorzaak h iervan is gelegen in
de systematische exploitatie va n de ver Iangens van d e
individuen en d e collec tieven d o or een cultu u r ind us
trie die zo go ed als vo lledig in die nst is genomen d oor
de kapitalistisch e indust rie en d ie het globa le systee m
van informatie- en com municatietechnologieen - het
technisch milieu van de geest da t tegen woord ig voor
namelijk wo rd t gevo rm d door het Int ern et - vo lledig
tr ach t te an nexeren ten beh oeve van d e co ns u m ptie.
En d at terwijl h et, zoa ls gezegd, op de allereerste plaats
o nze con sumentist isch e leefwijze is d ie overwon ne n
zal m oeten worde n wil d e m ensh eid in de to ekomst
ku nnen blijven voo rtbes taa n. De twee grootste cri ses
waar we op het m oment m ee worde n geconfronteerd,
de eco nom ische crisis en d e eco logische crisis, hebb en
hun oorsprong in een veer d ieperliggen d e cr isis, die
van h et verlangen , di e zoal s gezegd het gevolg is van
de exploitatie en daardoor d e uitp utting ervan door
m arketing, reclame en management, die he t techn i
sche milieu van de geest zoa ls gezegd vo lled ig in be
slag hebben genomen m et als enig d oel het opdrijven
van de co ns um p tie omwille d e en ige twee zaken die
wer kelijk heilig zijn in on ze tijd : economische groei en
m aximalisering van d e wi ns t (zoals d it jaar weer zon
neklaar is geworden)". Zola ng d eze crisis van het ver 
lange n - di e d e ware gro nds lag vormt van het hu id ige
nih ilism e - niet wordt er ke nd en d e oorzaken ervan
ni et worde n bestreden, zullen de intellige ntie, de lOrg
en d e verantwoordelijk he id d ie - in h et Iicht van de
econom ische en ecolog ische crises - nodig zijn voor
een radi cale transfo rmatie van onze individue le en
co llec tieve leefwijze, no oit van de gro nd kornerr".
Welnu, het m enselijke verlangen is, ne t als het m en
selijk d en ken en voo rstellen, iets dat van oorsprong 
en dat wit zegge n van m eet af aan - technisch geco ndi 
tioneerd is en als zo dan ig zuive r accid en teel. En d at is
iets wat Fre ud, en de hel e psych oanalytische beweging
me t hem, no oit heeft ingezien. Dat wat de psychoa na 
lyse beschrijft als het proces van de soc ialisering en
ide n titeitsvor m ing door de sublimatie van de instinc 
ten - p roc es dat aan de basis ligt van elke cultuur zo 
als Freud in Das Unbehagen in der Kultur heeft laten
zien - verl oopt altijd via de techn ologie, d at wit zeggen
ten opzich te van een technisch systee m , en wei als een
WAT W E OP H ET MO M EN T
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proces van adoptie van technieken. De economie van
het verlangen - de zogeheten libidinale economie die
het hart vormt van elke politieke economie - heeft dus
een technologische basis en het is deze technologische
basis die de afgelopen eeuw op systematische wijze is
geexploiteerd door de kapitalistische industrie, met
intussen desastreuze gevolgen. Het opnieuw op gang
brengen van het verlangen en daarmee van de verhef
fing van de collectieve intelligentie en het opnieuw
aanleren van verantwoordelijkheid en zorg voor de
wereid - en daar gaat het om willen we de huidige cri
sis daadwerkelijk te boven komen - zal dus via de weg
van de technologie moeten verlopen, dezelfde techno
logie die momenteel verantwoordelijk is voor een glo
bale anesthesie van de intelligentie - Stiegler spreekt
van een global attention deficit disorder" - en slechts de
onverantwoordelijkheid en zorgeloosheid van het con
sumentisme produceert. Dezelfde technologieen die
momenteel de domheid produceren moeten worden
omgevormd om een nieuwe collectieve intelligentie
van de grond te krijgen, een glob ale intelligentie. Daar
waar de pathogenese van onze geestelijke misere zijn
oorsprong he eft - in het huidige systeem van geestes
technologieen - daar alleen kan ook de therapie wor
den gezocht. Daarin bestaat de tragiek van de mense
lijke techniciteit. De techniek, en dat is het meest we
zenlijke inzicht van Stieglers denken, is voor de mens
namelijk een pharmakon: dat wil zeggen tegelijk een
gif en een medicijn. Als accidentele en materiele moge
lijkheidsvoorwaarde van elk geestelijk milieu kan het
dit milieu zowel vervuilen als verschonen en daarmee
de geest zowel te gronde richten als verheffen.

waardoor de geest verarmt. Plato heeft dit in wezen
laten zien - zonder het zelf expliciet te zien! - voor het
schrift maar ook de huidige analoge en digitale geestestechnologieen zijn pharmaka, die in principe een
nieuwe geestelijke cultuur kunnen voortbrengen maar
die momenteel zodanig worden geexploiteerd dat de
geest er onder lijdt.
Het Griekse woord pharmakon - waarvan ons
woord farmacologie is afgeleid - betekent zoals gezegd
zowel medicijn als gif, zowel dat wat geneest als dat
wat ziek maakt. Dat wil zeggen: de techniek fungeert
voor de mens, als het dier dat fundamenteel gebrekkig
is en daardoor prothesen behoeft, tegelijk als datgene
wat hem te hulp komt, wat voor zijn gebrekkigheid
'compenseert, wat dit gebrek als het ware 'gencest, en
als datgene wat hem kan 'vcrgiftigcn, wat als een obstakel kan gaan fungeren en daardoor zijn bestaan kan
ondermijnen in plaats van ondersteunen. Voor wat
betreft de mnemotechnieken bestaat dit farmacologische karakter hierin dat ze de menselijke geest - die
als wezenlijk technisch geconditioneerd ook wezenlijk
farmacologisch is - zowel kunnen verheffen als vernietigen, dat ze de sociale relaties tussen de individuen zowel kunnen verstevigen als verzwakken, dat ze
zowel progressieve als regressieve tendensen in gang
kunnen zetten, dat ze zowel de socialisering als de desocialisering kunnen bevorderen en dat ze zowel voor
de emancipatie en de ontplooiing van de geest als voor
zijn controle en disciplinering kunnen worden ingezet. De mens is volgens Stiegler een farmacologisch
wezen.

Domesticatie of verheffing?
De menselijke conditie als technische conditie en
de techniek als pharmakon

I}

c.

TECHNIEK, ALDUS STIEGLER met een aan Derrida en
Plato ontleende term, is een pharmakon en dit geldt
in het bijzonder voor de geestes- of mnemotechniek
van het schrift (zoals Plato laat zien) tot aan compu
ters en zoekmachines als Google. De menselijke geest
is van oorsprong technisch en kan slechts bestaan
dankzij zijn materiele ondersteuningen". Dit komt
doordat het menselijke geheugen - in tegenstelling
tot het geheugen van andere dieren - van oorsprong
geexterioriseerd is, dat wil zeggen gelokaliseerd in een
extrabiologisch buiten, een materiele exterioriteit die
precies de gemeenschappelijkheid en de intergenerationele overdracht van ervaring mogelijk maakt en die
als zodanig altijd voorafgaat aan het levende geheugen
van de individuele mens. Denk bijvoorbeeld aan een
bibliotheek. De rnenselijke geest gedijt slechts en kan
slechts bestaan in een technisch milieu, een systeem
van geestestechnieken die dat milieu zowel kunnen
verrijkcn, zodat de geest kan floreren, als vervuilen,

OM IN DEZE CONTEXT NOG even terug te komen op
Sloterdijk: Stieglers meent dat er bij Sloterdijk (net als
bij Foucault trouwens) sprake is van een veronachtzaming van de alomtegenwoordigheid van de massamedia in onze tijd als een nieuwe en specifieke vorm van
psychomacht 36 • Deze kritiek is niet geheel onterecht, en
zeker in de context van zijn nieuwste boek is het gebrek
aan aandacht voor de macht van de massamedia op
zijn minst merkwaardig. Toch valt niet te ontkennen
dat Sloterdijk in zijn bekende (ofwei beruchte) 'mensenparkrede' uit 1999 wei degelijk de Yinger legt op de
overheersende rol van de elektronische media in de
massacultuur van de 20" eeuw, also ok op de groeiende
impact van Internet op de (de )socialiseringsprocessen.
Door deze nieuwe media, die de oude literaire media
meer en meer zijn gaan vervangen, "ist die Koexistenz
der Menschen in den aktuellen Gesellschaften auf neue
Grundlagen gestellt worden': zo schrijft hij daar". Ook
constateert hij in deze rede, die zoals bekend de toekomst van het humanisme tot thema heeft, in de lijn
van Stiegler "aktuellen Verwilderungstendenzen beim
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Menschen" en wel ten gevolge van, in het bijzonder, de
"alltagliche Bestialisierung der Menschen in den Me
dien enthemmender Unterhaltung':". Bovendien lijkt
Sloterdijk hier zelfs blijk te geven van een 'farmaco
logisch besef' wanneer hij schrijft dat mensen "Tiere
unter Einfluft' zijn, en dat wil zeggen onder invloed
van media, van zowel remmende, humaniserende of
wel domesticerende als ontremmende, dehumanise
rende ofwel brutaliserende media. Het humanisme als
strijd voor het behoud van de menselijkheid van de
mens is, in de interpretatie van Sloterdijk, een gebeu
ren dat zich voltrekt als een 'Ringen zwischen bestia
lisierenden und zahmenden Tendenzen?", en het zijn
de media via welke deze strijd wordt gevoerd, aldus
ook Sloterdijk, die het humanisme dan ook omschrijft
als het partij nemen in een strijd tussen media. Zo is
het eerste humanisme van de Romeinen te begrijpen
als een strijd tegen het amfitheater via het boek'". De
strijd om de mens van het humanisme is een 'medi
aconflict' en de vraag naar de menselijkheid van de
mens is een 'Medienfrage', waarbij Sloterdijk media
begrijpt als "die kommunionalen und kommunikati
yen Mittel [... J, durch deren Gebrauch sich die Men
schen selbst bilden zu dem, was sie sein konnen und
sein werden":".
Ook voor Sloterdijk is de menselijke conditie een
technische conditie". Door een a priori onderscheid te
maken echter tussen 'humaniserende' en 'dehumani
serende' media, en de strijd om de mens - die om met
Stiegler te spreken altijd een strijd is om de geest - te
karakteriseren als een kwestie van keuze tussen media,
lijkt Sloterdijk het farmacologische karakter van me
dia (lees: geestestechnieken) toch te miskennen. Me
dia zijn - als technische supports van subjectiverings
en socialiseringsprocessen (of in Stieglers termen:
processen van psychosociale individuatie) van zichzelJ
noch domesticerend (ofwel humaniserend) noch bru
taliserend (ofwel dehumaniserend). Als pharmaka in
stiegleriaanse zin hebben media altijd een - on over
komelijk - dubbel karakter: ze kunnen het menselijk
wezen zowel humaniseren als dehumaniseren. Waar
het op neerkomt is niet een keuze tussen deze of gene
media maar een 'juist gebruik van de media' (een 'bon
usage des pharmaka', zoals Stiegler schrijft), en dat wil
zeggen: een kritische toe-eigeningervarr".
De eigenlijke, 'hcimclijke' zorg van het humanisme,
zo stelt Sloterdijk, betreft de omgang met de biologische
openheid (en morele ambivalentie) van de mens (een
openheid die van meet af aan technisch is geconstitu
eerd en geconditioneerd, zoals Stiegler laat zien). Voor
Sloterdijk is het humanisme een domesticatieproject
en de grote vraag van onze tijd is hoe dit project kan
worden voortgezet nu de oude, literaire domesticatie
media niet meer functioneren. Ook voor Stiegler geldt
dat hij bezorgd is over de toekomst van de mens in het
licht van zijn biologische openheid maar in tegenstel

ling tot Sloterdijk verwerpt hij de gedachte dat de mens
(verder) gedomesticeerd zou moeten worden. De
mens is uberhaupt niet domesticeerbaar, aldus Stiegler,
hoewel er in hem wel een verlangen schuilt naar dres
suur, een verlangen dat het complement is van wat de
oude Grieken het deinon-karakter ofwei het ungeheure
(Heidegger) van de mens noemden: de mateloosheid
en onbegrensdheid die met zijn wezenlijke openheid
gegeven zijn". We moeten de mens niet domesticeren,
aldus Stiegler, maar verheffen. Niet domesticatie maar
sublimatie moet het doe! zijn van civilisatie. Domesti
catie is precies datgene wat gebeurt in de huidige con
trolesamenlevingen. Dit veroorzaakt aIleen maar re
gressie en resulteert op den duur, doordat het leidt tot
een destructie van het verlangen en daarmee tot een
ontketening van de driften (dat wil zeggen desublima
tie), tot oncontroleerbare samenlevingen".
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Een nieuwe verlichting,
een nieuwe kritische filosofie

WAT AAN DE HUIDIGE ECONOMISCHE EN ecologische
crisis ten grondslag ligt is een glob ale ecologische cri
sis van de geest, een crisis die niet in de laatste plaats
voelbaar is in het onderwijssysteem, de universiteiten
uiteraard niet uitgezonderd. Maar die crisis kan slechts
worden bestreden worden vanuit een farmacologisch
bewustzijn. Het glob ale systeem van geestestechnolo
gieen dat momenteel massaal fungeert als controle
technologie kan aIleen via en met dit systeem zelf be
streden worden". Er tegen strijden heeft geen enkele
zin en is bovendien onverstandig aangezien de nieuwe
digitale netwerktechnologieen juist enorme moge
lijkheden bieden voor een overwinning van de con
sumptiesamenleving en daarmee ook voor een meer
vrije, meer sociale, meer creatieve en, jazeker: meer
geestrijke samenleving. Waar het heel kort gezegd op
neerkomt is de controletechnologieen van het kapitaal
om te vormen tot emancipatoire individuatietechno
logieen. Welke rol kan de filosoofhierin spelen?
Het is niet overdreven om met Sloterdijk en Stieg
ler te stellen dat er tegenwoordig wereldwijd een strijd
gaande is om de geest ofwel de intelligentie, strijd die
gevoerd wordt via de nieuwe media en waarin niets
minder dan de toekomst van het denken zelf op het
spel staat. Welnu, het denken is altijd het specialisme
van de filosofie geweest en zoals Alain Badiou ons er
aan herinnert heeft de filosofie zich vanaf haar aan
yang begrepen en gedefinieerd vanuit de strijd met
haar grote vijand de sofistiek, voor wie het denken niet
meer is dan een instrument om de publieke opinie te
bespelen en het bewustzijn van de burgers te manipu
leren". Tegenwoordig geschiedt deze manipulatie, op
uiterst effectieve wijze, door de nieuwe elektronische
media, die de mens, doordat ze hem tot consument
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omvormen, ontvreemden van zijn existentie en hem
onmondig maken.
En precies hier ligt een belangrijke kritische taak
voor de hedendaagse en toekomstige filosofie, een
taak die bepaald niet onder doet voor de strijd die
Socrates en Plato indertijd voerden tegen de sofisten,
in de tijd dat het schrift de nieuwste en meest geavan
ceerde, maar ook alom misbruikte, geestestechnologie
was". Het kunnen aangaan van die strijd - die we ook
als een nieuwe verlichtingsstrijd kunnen begrijpen 
veronderstelt echter weI dat de filosofie zich van haar
technofobie verlost, een fobie die feitelijk altijd haar
handelsmerk is geweest sinds Plato het schrift in de
ban deed en een zuiver denken postuleerde vrij van
technische bezoedeling. Een van de dingen die de
filosofie zal moet leren inzien - en leren doorgron
den - is dat het denken - en de menselijke aandacht
uberhaupt - altijd technisch is geconstitueerd en dat
de technieken waardoor het denken niet slechts on
dersteund maar ook op innige wijze gevormd wordt
een wezenlijk en als zodanig onoverkomelijk farma
cologisch karakter hebben. Menselijke intelligentie en
ook de mondigheid bestaan maar bij de gratie van een
welbepaald mnemotechnisch milieu.
De filosofie zal zich een begrip moeten vormen van
de relatie tussen het denken en die technieken die zich
op het moment overal installeren en het toekomstige
technische milieu van de geest zullen gaan vormen.
De geschiedenis van de menselijke geest is wezenlijk
de geschiedenis van de technieken en technologieen
die deze geest voortdurend transformeren en in elke
historische epoche op een andere wijze constitueren
en conditioneren. De strijd om de geest is een strijd
die altijd via en met deze technieken en technologieen
van de geest - als pharmaka - gevoerd moet worden.
In onze tijd is een nieuwe strijd ontbrandt. Deze strijd
behoeft een nieuwe kritische filosofie en een nieuwe
'kritiek van de rede, niet de zuivere rede maar een rede
die onherroepelijk industrieel en techno-logisch is ge
worden. En het nieuwe domein van de kritiek, datgene
waarop die nieuwe kritiek zich moet richten, zijn de
digitale geestestechnologieen, die het nieuwe techni
sche milieu van de geest uitmaken. En nogmaals, de
inzet bestaat erin, de regressie van het individuele en
collectieve bewustzijnsniveau - de rampzalige global
attention deficit disorder - tegen te gaan en daarvoor
in de plaats het planetaire bewustzijn tot stand te bren
gen dat noodzakelijk is willen we als mensheid de aan
komende globale crisis het hoofd kunnen bieden.
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