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GEZOND VERSTAND TUSSEN POPULISME EN EXPERTISE

Inleider: prof. dr. Jan Bransen (Nijmegen)
Ons gezonde verstand heeft twee tegenstanders. Aan de ene kant zijn dat de zelfverzekerde
experts die dogmatisch geloven dat wetenschap het enige antwoord is op iedere serieuze
vraag. En aan de andere kant zijn dat de brutale populisten die zichzelf de enige
vertegenwoordiger van het gezonde verstand wanen, maar het jammerlijk verwarren met hun
eigen onderbuikgevoelens.
Tegenover deze misleidende visies zal ik ons gezonde verstand verdedigen. Ik zal ons
gezonde verstand analyseren aan de hand van de slogan: "Op de automatische piloot als het
kan, in de onderzoekende houding als het moet". Mijn analyse zal laten zien hoe belangrijk
het is om onze emoties op een gastvrije manier te vertrouwen en ze te helpen ontwikkelen.
Alleen op die manier kan ons gezonde verstand zich voeden en ons op een belangrijke manier
leren omgaan met ambiguïteit, met het wonderlijke gegeven dat mijn wereld niet de jouwe is,
maar dat zij samen wel onze wereld zijn.
Aan de hand van praktische voorbeelden en analyses van populistische pamfletten zal ik
duidelijk maken hoe groot het kritisch vermogen van ons gezonde verstand is, en hoezeer het
een vermogen van ons is. Het is een vermogen dat ons de moed geeft onszelf vragen te stellen
en die vragen hun werk te laten doen.
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Jan Bransen, Laat je niets wijsmaken. Over de macht van experts en de kracht van gezond
verstand. (Klement, 2013).

Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud
Universiteit te Nijmegen. Hij is de oprichter van het tijdschrift Philosophical Explorations en
heeft uitgebreid wetenschappelijk gepubliceerd over kwesties als praktische identiteit,
autonomie, authenticiteit, vrije wil, verantwoordelijkheid, zelfkennis en liefde. Daarnaast
schrijft hij toegankelijke boeken voor een breder publiek over het belang van een filosofische
houding tegenover wetenschap, politiek, media, geestelijke gezondheidszorg en het moderne
leven in het algemeen.
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