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• Een kleine taxonomie van de onwetendheid

1. Domheid: verdoezelde onwetendheid (irriteert)

2. Naïviteit: zalige onwetendheid (charmeert)

3. Eerlijkheid: productieve onwetendheid (motiveert)

4. Onbekendheid: totale onwetendheid (wat niet deert…)



• ...in de geestelijke gezondheidszorg

• Patiënten verlangen...

• Een duidelijke diagnose

• Een plaats in de classificatie

• Een beproefde therapie

• Een magic bullet

• …







'Elle prononce la sentence sous la forme de mon nombre de CAG: 44. Il 
n’y a pas d’ambiguïté possible. Ce chiffre se trouve bien au-dessus de 
la frontière distinguant les personnes qui sont porteuses de la 
maladie de celles qui ne le sont pas. Elle se tourne ensuite vers 
Emmanuelle et lui dit à quel point ça va être insupportable pour les 
proches, qu’il faut qu’elle se fasse aider rapidement.’ (Alice Rivières)

‘Ze velt een vonnis in de vorm van mijn aantal CAG’s: 44. Er is geen
ambiguïteit mogelijk. Het cijfer ligt veel hoger dan dan de grens die 
Huntington-dragers onderscheidt van niet-dragers. Vervolgens richt
ze zich tot Emmanuelle en vertelt haar op welk moment het 
ondraaglijk wordt voor de naasten, en dat ze [Alice] zich snel moet
laten helpen.’ (Alice Rivières)



Yet ah! why should they know their fate?

Since sorrow never comes too late,

And happiness too swiftly flies.

Thought would destroy their paradise.

No more; where ignorance is bliss,

‘Tis folly to be wise. (Thomas Gray, 1742)







• The moral case

• ‘Nederig zijn betekent de waarheid meer liefhebben dan jezelf’



• The epistemological case

• ‘Arrogant zijn betekent jezelf meer liefhebben dan de waarheid’



• Geen pleidooi voor gemakzucht, fatalisme, naïviteit, domheid

• Pleidooi om onwetendheid te erkennen en te verdragen...

• Pleidooi om ons te laten motiveren door onwetendheid

• Onwetendheid als brandstof van de wetenschappen




