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In 2020 wordt voor de zoveelste 

keer geprobeerd een film te maken 

van het klassieke Duinboek, dit keer 

geregisseerd door Denis

Villeneuve, met

scenario door Jon

Spaihts, Eric Roth en Villeneuve. 

Wat dan ook

de mogelijke verdiensten van deze 

nieuwste poging, achten wij Dune by 

Lynch uit 1984 waardig om opnieuw

En toch, die film gaat gewoon niet weg. Het

blijft mensen in beweging brengen. Het wordt 

bekeken en

opnieuw bekeken; het is opnieuw 

uitgegeven door Lynch en door fans; het 

wordt vertoond in kleine bioscopen voor 

gefascineerde toeschouwers die

misschien het gevoel hebben dat ze een soort 

19e-eeuwse goede wijn openen en dat ze 

geprivilegieerd zouden moeten zijn voor de 

ervaring.

18

Redee

ming

over

Duin,

de

1984

film

Wat sommigen misschien zeggen, is 

verrassend.

punten evaluatie & vers

aandacht. Daar gaan we:

Stel je voor dat je in 1984 filmrecensent 

was toen de film voor het eerst uitkwam

vrijgegeven - je weet wel, met

ruim, paginarijk

kranten met proppen grote vellen tekstpapier

gewijd aan discussies over films. Wat een 

velddag moet het zijn geweest! Slechts een 

paar minuten na het begin van de film is er het 

griezelige gevoel dat je vastzit in een 

overenthousiaste onderbetaalde

amateur theater tonen,

met misplaatste trots en absurd 

zelfvertrouwen,

hun allereerste theatervoorstelling ooit.

Dune: door David Lynch, 1984: een 

wetenschap

fictiefilm geïnspireerd

door de gelijknamige roman van Frank 

Herbert uit 1965, die Arthur

C. Clarke heeft beschreven als het 

"grootste sprookje ooit geschreven".

Hoofdrollen: Kyle

MacLachlan als Paul

Atreides, Sean Young

als Chani, Sting als Feyd Rautha, en 

een grote cast met veel bekende 

acteurs.

Gefilmd in Mexico-Stad. Soundtracks: 

Toto,

Brian Eno.

Veel van wat subtiel zou moeten zijn, wordt 

overdreven gemaakt

voor de hand liggend. Veel gebaren lijken 

overdreven. De stille gedachten van sommige 

hoofdpersonen zijn hoorbaar in de vorm van 

een irritant gefluister. De

dialogen mogen dan briljant zijn, en een deel 

van de personage-interactie, maar de

animatietechnologie is tv-stijl uit de jaren 60. 

Sommige ruimtevaartuigen lijken 

gemodelleerd

na stoomtreinen. En de lijst gaat maar door: en 

het wordt allemaal uitvergroot voor degenen die 

het fantastische boek hebben gelezen waarop 

de film zogenaamd is gebaseerd.

We hebben er allemaal van gehoord

L. cyn Och ' ls ODun se, s r eenigh lt? l Th yBij

duur

sciencefiction film

met zoveel slechte punten dat niemand erin is 

geslaagd ze allemaal op te sommen :)



Onthoud gewoon: filmmaker

David Lynch is een gevierd meester van 

walging, en het budget is in dit geval 

toegestaan

hem om naar nieuwe hoogten te gaan in * 1 * ol, waarvan sommige dit ook laten 

zien 

9 * 1 * Paul's zus is

bijzondere flair.] gespeeld door een klein meisje dat een

context, en kijk gewoon naar het ontwerp, het 

is behoorlijk co

in dit opzicht: Dune by Lynch slaagt 

erin om te winkelen

over hem. Het is een

formidabel punt in dit tijdperk

eclectisch maar niet, denk ik, 

oneerbiedig, in

Arabische, joodse en christelijke culturen bij het 

construeren van nieuwe werelden en volkeren 

met een totaal ander verleden. En het doet het 

zonder te proberen het spirituele te 

deconstrueren

tot louter bijgeloof. Integendeel, het stapelt 

bijgeloof bovenop bijgeloof en bewijst als het 

ware dat het echt is;

vastbesloten om het niet te verminderen als 

een louter flirt.

van pijnstillers. Dit wordt zelden 

uitgedrukt

onduidelijk.s * 1 * 17 * 1 * Toen Paul

uiteindelijk zegeviert

over het karakter van Sting, het 

overwinningsmoment heeft een gevoel van 

kunst (opmerking: de laatste transfixing van 

Sting, Sting's glimlach bijna niet act, in het 

bijzonder)

[vervolg]

Onze 18 inwisselpunten voor

* 1 *

klein genie

10 * 1 * Een van de

motieven in Dune waarin het boek buitengewoon 

goed bewaard is gebleven

de film: de jonge en onbedorven 

overweldiging en

alles inhalen, maar niet te hard (inderdaad, 

het is het jongste personage in de film dat 

uiteindelijk het meeste afmaakt

corrupte karakter in de

Lynch's Dune:

* 1 *1 * 1 * Sting is briljant

humor en glimlach transformeren hele situaties 

(echt: hij is in zijn aas, alsof hij alleen hiervoor 

geboren is)

ik * 1 * 18 * 1 * Eindelijk is het zo

noch deze sekte, noch die sekte die 'wint', het is 

de onafhankelijke, creatieve geest

t * 1 * 14 * 1 * Terwijl het woord 

'polyamoreus' dat niet doet

d * 1 * 2 * 1 * De baron

(gerelateerd aan Sting) is geweldig 

slecht

m * 1 * 11

b * 1 * 3 * 1 * De andere neef

van de Baron is geweldig in hi

In het boek zou je de auteur tenslotte bepaalde 

overdrijvingen kunnen vergeven,

omdat er een zoete subtiliteit van 

goedbeschreven was

lichaamstaal - bijvoorbeeld

in de ontmoeting tussen de Chani van Paul's 

dromen, en Paul, in het woestijngebied. Veel 

in de film lijkt geïnspireerd door tv-films met 

een meer militair tintje.

* 1 *

s slechtheid

4 * 1 * De waarheidszegger van

de baron heeft een geweldige stem

ovie) * 1 * Het gevoel van

onschuld als verbonden met iets 

buitenzintuiglijks (in

de film, ook door het instrument van wat daar 

'spice' wordt genoemd), en dus zeer krachtig, 

komt redelijk

precies niet van toepassing op Dune het boek, 

noch op de film, er is een heerlijke hint van; 

en er is een kwaliteit van realisme in de 

menselijke relaties die

zinvol zijn (opmerking: er staat echter iets 

meer in het boek)

van de zelfactualiseerde Paul Atreides die 

'wint'; dus, wat we ook bedoelen over de 

juistheid of niet van religieuze bijeenkomsten, 

dit

is ook een viering van de

individu en zijn of

haar meditatie en vermogen om regels vanuit 

de diepte te trotseren

* 1 * * 1 *

w * 1 * 12 * 1 * De zogenoemde

'personal force fields', een concept dat we 

bijvoorbeeld kennen uit de boekenreeks uit de 

jaren 50 van Isaac Asimov genaamd 

Foundation,

worden in de film op een ingenieuze manier 

weergegeven, door middel van vierkantig half 

transparant

halfmetalen elementen,

welke visie eerder verdraaien

een * 1 * 5 * 1 * Chani heeft een 

ompellende uitstraling

ell over

15 Dune door Lynch

bevat een referentie,

vergelijkbaar met Dune het boek van Frank 

Herbert, naar een verleden waarin mensen 

zich moesten onderscheiden

van 'denkmachines',

en welke mensen hebben gewonnen. Het is een 

punt van resonantie met een aantal van ons!

van eigen wilskracht.

lichaamstaal

c * 1 * 6 * 1 * De belangrijkste

karakter, Kyle MacLachlan,

groeit met zijn rol in de film en smelt, naarmate 

het vordert, overtuigend samen met de

Er zijn hier echter diepten, zelfs 

revolutionair

dieptes, waardoor veel films uit de jaren 2020 

triviaal en overbodig lijken. Laten we, om 

verbinding te maken met deze diepten, de 

verlossende punten van deze film prijzen, want 

dat zijn ze zeker

Daar. Als u nieuw of redelijk nieuw bent in 

Lynch's Dune, kunt u op deze punten letten 

en, door deskundige zelfhypnose,

probeer de hele film in een staat van

aangename vervaging als het op al het 

andere aankomt.

* 1 *

yal soort genade

overvloed aan gehanteerd koper en andere 

metalen en goed gebreide ongebruikelijke 

stoffen in

de film. Als we voorlopig wegkijken van de scifi

s * 1 * 16 * 1 * Evenzo Dune

de film spreekt, net als Dune, het boek, over 

wat menselijk is in plaats van dierlijk, zoals 

ook in ons wordt uitgedrukt

vermogen om niet toe te geven aan pijn als 

we beter weten. De mentale vastberadenheid 

om acties niet ten onrechte door intense pijn 

te laten leiden, is wat Paul aan het begin van 

zijn avontuur redt; het is wat 'bewijst' dat hij 

mens is, bewijst dat er een ziel is, niet alleen 

een machine

P * 1 * 7 * 1 * De moeder van Paul

Atreides deelt met de dochter van de 

keizer een ro

l * 1 * 13 * 1 * Science fiction

is vaak verfrissend voor degenen die een 

alternatief zoeken

percepties van de bestaande wereld vanwege 

zijn

met opzet alternatief

realiteit en alternatief

verhaal - ook over

religie en verleden en culturele 

gevoeligheden:

maar Dune (zowel in boek als in de film) is 

spectaculair

aul Atreides-personage

als een kristallen kubus

8 * 1 * Er is een

[Heb je de film nog nooit gezien? Sta je 

op het punt?



de COVID-19

pandemie,

daar is de

'pandemie

verhaal

over de

pandemie'. In

zijn boek uit 2019,

gepubliceerd

net voor

het virus

barstte los, hij

nodigt ons uit

denk aan

de dominante

verhalen

en

anticiperen,

en zelfs

creëren,

teller-

verhalen

eigen, het leeft in onze geest, voor ons plezier 

en

opwinding. Het leert ons misschien iets over de 

wereld, maar het verhaal ziet er op geen enkele 

manier uit alsof het bedoeld is om te 

onderwijzen; als het gebeurt dat het iets over de 

wereld leert, is het alsof

toeval, door metaforen die we in onze eigen 

geest creëren.

economie, beide

macroscopisch en in termen van kleine 

bedrijven, en mag niet worden afgeschrikt door 

zoiets als schijnbaar

compact als 'economisch

theorie'.

Wat Shiller zegt is een analogie met wat 

bijvoorbeeld de filosoof is

en mytholoog Joseph

Campbell schreef er veel over, namelijk dat de 

mensheid een samenleving creëert niet alleen 

door

gerelateerd aan feit, maar door

Natuurlijk, zoals veel literaire professoren 

hebben opgemerkt, hebben degenen die veel 

boeken lezen de neiging om hun te ontwikkelen

intelligentie en hun

persoonlijkheid; ze hebben de neiging om er beter 

in te worden

communiceren, en sneller

dingen begrijpen vanuit het perspectief van 

anderen. Dat

dat wil zeggen dat verhalen niet alleen 

verhalen kunnen geven

begrip. Bijvoorbeeld,

voor het geval je toevallig het verhaal hebt 

gelezen - de roman On Human Bondage, door

Somerset Maughan, misschien bent u beter in 

staat om te begrijpen hoe zelfvernietiging een 

mooie en bewonderenswaardige

jonge persoon.

Kracht van

mythe. Een mythe is meer

dan een verhaal: het is een manier om feiten te 

presenteren, die misschien helemaal geen 

feitelijke basis hebben; en toch geeft het vorm 

aan betekenis en gedrag, en als zodanig is het 

een totale macht in de samenleving. In zijn 

boek uit 1949, The Hero with a Thousand 

Faces, onderzoekt Campbell

wat hij ziet als essentiële overeenkomsten 

tussen de

mythen van alle bekende

samenlevingen, groot en klein, sjamanistisch 

als technologisch

en wetenschappelijk. Zijn jongere vriend 

George Lucas, die het manuscript schreef voor 

de dominante 'Star Wars'-filmserie, zocht door 

deze film vooral om een   spirituele mythe te 

voeden in een

technologisch gemaakte wereld. In de 

scifi-sprookjesmythe die hij ronddraaide, deels 

als inspiratie voor Campbell's werk, zou de 

uitgestrektheid in de tijd van een grote mythe 

en ruimte, hoopte hij, kunnen stimuleren tot 

een nieuwe spirituele betekenis in

dagelijks leven.

gebruik makend van de

In een recent

interview,

Nobel Laurate

RJ

Shiller

gewezen

dat in

aanvulling op

Nobelprijswinnend econoom Robert J.Shiller 

vertelt ons een verhaal - in zijn boek Narrative 

uit 2019

Economie: hoe verhalen viraal gaan en 

belangrijke economische evenementen 

stimuleren - is meer

dan alleen een verhaal. Een verhaal kan heel 

goed pure fictie zijn. Een geweldige roman is 

een geweldig verhaal. Het heeft misschien niets 

te maken met onze wereld. Het doet misschien 

niet alsof het de wereld en haar uitdagingen 

presenteert. Het bestaat op zijn

Narrativ

es van

Mode,

Economie

en

Pandemie

Boekbespreking en mededeling door 

Aristo Tacoma

Robert Shiller lezen

Narrative Economics, we worden herinnerd aan 

iets dat filosofen hebben gezegd, met 

verschillende woorden, zolang er is

filosofie, maar ons wordt het vakkundig en in 

een moderne taal verteld, passend bij de 

moderne rationele geest en de

wetenschappelijk geschoold

persoon. Deze persoon is mogelijk 

geïnteresseerd in de samenleving en



verhaal, maar te concreet om precies een 

'wereldbeeld' te zijn: het is een deels onbewust 

voertuig, dat ons vult

het functioneren en het welzijn van 

samenlevingen gaat terug tot de oude filosofie. 

Plato suggereert bijvoorbeeld in

een van zijn beroemde 

verhaal over de

metafoor van de

grot, die tijd

de meeste mensen leiden af

geef de samenleving energie. Met andere 

woorden, veel mensen zijn dat

zodat het vroeg of laat tot een aantal leidt

problemen. Net als het schudden van een 

brug, heeft een verhaal niet veel herhaling 

nodig om vol te houden - het heeft alleen het 

'duwtje' aan de rechterkant nodig

aspecten, en het verhaal van de geslachten 

tussen de geslachten, en van de panseksualiteit 

en polyamorie tussen de traditionele

systemen en instellingen van seks en liefde 

zijn mainstream geworden.

[vervolg]

'mythe-werkers', en wij

zijn alle

aanraken, moment, en de effecten ervan kunnen

het concept van de

geweldig zijn. Als een verder

de betekenis van hun leven

en zijn

metafoor, roept Shiller op

de schaduwen, slechts een paar 

toegewijde (de

Filosofen) kunnen

sta op om het licht te zien 

dat geeft

stijgen naar de schaduwen

- - en: herstellen van

de ervaring!

Plato associeert de

'aanstekelijk' verhaal, dat

verspreidt zich door de

bevolking in een snelle,

influenc

van nadenken

De verhalen over mode zijn niet bepaald 

theorieën over geslachten, noch louter 

verhalen. We kunnen Shiller's idee van het 

macro-economische verhaal inroepen

om te spreken over hoe mode zowel een 

manier weerspiegelt als een manier genereert 

om de samenleving en onszelf te zien. En voor 

elk verhaal dat wordt aangeroepen, komen 

tegenverhalen aan de orde

zijnde, dus mode moet, net als kunst, constant 

recreëren

zelf.

influenc

uitgegeven door, en expontentieel en gedeeltelijk

onzichtbare manier, om na een tijdje weg 

te kwijnen.

Waar gaan deze verhalen over? In een 

woord,

alles. Een verhaal kan gaan over hoe 

technologie als een

mooi met vormen ing de

subtiel, dat ze

kan nooit helemaal worden 

bereikt in termen van

zo ongrijpbaar, zo

verhaal

banenmaker, of als een baan-

'zakenleven' als helende factor bij gezond

concurrentie en creativiteit

in een samenleving, of als een factor die 

mensen kapot maakt door 'koude markt'

kapitalisme'; een verhaal kan van grote 

regeringen zeggen dat het geweldige dingen 

zijn die de samenleving kracht kunnen geven 

en zorgen voor de zwakken, of het kan zeggen

regeringen dat dit zaken van corruptie en 

uitbuiting zijn die a

de bevrijde samenleving zou dat moeten doen

verminderen en stap verder.

torpedojager; het kan van spreken

Of we de gelijkenis met een ziekte nu wel of 

niet leuk vinden, vindt Shiller dat, in termen van 

de principes van

verspreiding en de vormen van immuniteit 

van de kudde die uiteindelijk ontstaat, 

leidend

tegenverhalen, daar

zijn overeenkomsten met hoe een virus zich 

verspreidt in de theorie van epidemieën in de 

geneeskunde. Het principe dat tegenstellingen 

na verloop van tijd ontstaan, lijkt ook van 

toepassing te zijn op verhalen in andere delen 

van de samenleving, niet alleen op 

macro-economisch gebied.

de zintuigen--

s, die evenementen aandrijven op

alle niveaus in de samenleving; en meer in 

een geglobaliseerde samenleving met veel

communicatie en reizen.

glimp erdoorheen

inzichten. Dit is een gevoel dat is

vergelijkbaar met aspecten

van klassiek Indiaas

filosofie. Hindoeïsme

bevat mythen die spreken over de 

wereld van objecten in plaats van 

reflecties van een

goddelijke realiteit of een 

spirituele reeks van

gebeurtenissen buiten de

zintuigen. Niet alleen

natuurkundigen maar ook

degenen die werken met kunst, 

industrieel en

archictectural

ontwerp, en inderdaad

ook met mode,

zijn geïnspireerd

door dergelijke verhalen.

De wetenschapper, bijv

via een theorie,

en de kunstenaar en

fotograaf door middel van bijvoorbeeld een 

visueel beeld, kunnen beide proberen een glimp 

op te vangen van iets dat niet helemaal is

tastbaar, niet helemaal

zichtbaar, maar welke

niettemin kunnen heffen en

ze zijn maar

In de termen van Shiller, a

verhaal - gezien als een mentale, 

maatschappelijke energie waaruit 

macro-economie is opgebouwd (want in zijn 

economische werk is hij vooral gericht op 

macro-economie), - een

het verhaal wordt gezien als maatschappelijk 

belang door

enthousiasme en

opwinding. Dit is

In de mode en door de mode worden verhalen 

over de mens, de geslachten - en inderdaad 

ook de hoeveelheid geslachten - voortdurend

wordt heruitgevonden. Zo heeft de afgelopen 

halve eeuw de transformatie plaatsgevonden

van het verhaal van de jonge vrouw van 

een teder schattig object tot een

krachtig muze-achtig onderwerp,

die, met langbenige,

slanke gratie en jeugdige elegantie vormen de 

wereld. Het verhaal van de man heeft nieuw 

vrouwelijk opgeroepen

een mentale energie van sociale betekenis die 

maar een tijdje duurt. Zeker

fase, of het verhaal nu expliciet door velen of 

door weinigen wordt vermeld, het kan de 

belangrijkste beslissingen van de

politici, het is zeker

geeft vorm aan de evaluatie van aandelen op 

de aandelenmarkten, en het stimuleert de 

samenleving om nieuwe fasen in te gaan, in het 

voordeel van sommige en vaak

geesten en zelven met een motiverende kracht 

en een gevoel voor richting - ongeacht of deze 

kracht en richting in feite enige grond hebben.

Ongeacht religie of de afwezigheid ervan, 

bestaan   er mythen in alle samenlevingen. 

Mythe is, net als het verhaal, meer dan Een deel van het begrip van het belang van 

mythe voor



dit is meer dan wat dan ook

wetenschappelijke theorie of reeks van 

dergelijke, maar domineert ook het denken 

van

wetenschappers - een beetje gerelateerd aan hoe 

Thomas Kuhn

geconceptualiseerde 'paradigma's'.

Dit zijn, zouden we kunnen zeggen, sociale 

manieren om met feiten om te gaan, maar 

ze kunnen iets diepgaands in zich hebben

storend en tegen-

feitelijk.

maatschappelijke veranderingen, en een die 

al dan niet kan worden afgeleid uit de ziekte 

zelf. Het is in wezen een term uit de westerse 

geneeskunde. Zo bijvoorbeeld het verhaal van 

COVID-19, de pandemie die uitbrak

2020 leidde tot een aantal maatschappelijke 

veranderingen. Sommige van deze 

veranderingen waren in strijd met de dominante 

verhalen die voorafgingen aan het verhaal van 

de pandemie.

van COVID-19,

plastic afval

hoeveelheden in

Europa groeide.

daarom twee pandemieën: de pandemie en het 

verhaal van de pandemie. En verantwoordelijk 

voor dit alles zit een groep artsen die al dan niet 

op de hoogte zijn van alle feiten, die al dan niet 

mogen lezen[vervolg]

Wanneer een bepaald verhaal niet langer 

prikkelt, wanneer het zich heeft verspreid - 

hetzij mondeling of mondeling, hetzij subtieler, 

meer indirect, door de 'lichaamstaal' van de 

samenleving - en

riep een tegenverhaal op

door uitputting van zijn oorspronkelijke impuls 

en energie, dan krijgen we een nieuwe fase in

maatschappij. De

En het is hier dat Shiller niet langer de 

postmodernist is,

hij koopt geen 'post-truth, nepnieuws'

perspectief: hij is

suggereert dat verhalen

beide kunnen en moeten zorgvuldig uit elkaar 

worden gehaald, bekeken en geëvalueerd voor 

wat ze zijn. Dit is gevaarlijk in sommige 

samenlevingen als de leidinggevenden zich 

heel goed bewust zijn van enkele van de 

dominanten

verhalen en inderdaad

voed ze constant om aan de macht te blijven 

- en dat is precies hoe

dictaturen overleven. Hun

verhalen geven de

bevolking een beetje

rechtvaardiging om te ondersteunen

anders corrupt en

walgelijk ineffectief

regeringen; maar de

de overheid kan alleen maar kleine 

meningsverschillen tolereren met de 

belangrijkste verhalen. Als een statistische 

meerderheid

houdt zich bezig met de productie van 

tegenverhalen, de

dictaturen handelen om hun eigen verhalen af   

te dwingen - of

mogelijk hun

dominante verhalen.

Bijvoorbeeld, net voordat het verhaal van 

de pandemie dominant werd

in de meeste landen was er het verhaal van hoe 

plastic de oceanen vult met een verwoestende 

vorm van vervuiling; hoe plastic moet worden 

vervangen door andere verpakkingsvormen; 

hoe plastic een van de belangrijkste 

uitdagingen is voor

modern, technologisch

maatschappij. Het verhaal van het gevaar van 

plastic was zo sterk dat de EU op het punt 

stond felle wetgeving in te voeren

tegen plastic - en voor

redenen die kunnen zijn

volkomen feitelijk - wanneer de

Het verhaal van de COVID-19 barstte los en 

schoof de meeste andere zorgen opzij.

teller-

verhaal

zal komen

naar

domineren.

Het zal zich ook verspreiden op een manier die 

lijkt op een ziekte. En na een tijdje zal het ook 

vervagen. In plaats van terug te keren naar het 

vorige verhaal, zullen we zien dat een ouder 

verhaal een nieuwe vorm krijgt, meestal met 

wat

nieuwe elementen. Dit lijkt een beetje op hoe 

marxistische historici ontdekken dat er een 

stelling, een antithese en ten derde een 

synthese is in maatschappelijke 

ontwikkelingsfasen.

In het verhaal

van de 2020

COVID-19

pandemie,

'onaangeroerd eten'

behaalde een

hoogste status,

en plastic

verpakt eten

opnieuw werd

omhelsd; in

deel als resultaat van het 

verhaal

statistieken correct, wie

kent misschien wel of niet de echte 

maatregelen om het virus onder controle te 

houden en om de bevolking in stand te houden

gezond - en deze

artsen en de politici die naar hen luisterden, 

werden de aartspriesters van het verhaal van 

de pandemie en herstructureerden de hele 

wereldeconomie.

Het verhaal, zoals Shiller met kracht aangeeft, 

is meer dan alleen een verhaal. Om enkele 

parallellen te trekken: voor de mytholoog 

Joseph Campbell,

een mythe is meer dan alleen een verhaal. 

Op een andere, maar vaag verwante manier 

zei een wetenschapper als David Bohm dat 

over 'wereldbeeld'

Het verhaal van

'pandemie' - dat is een

combinatie van het woord 'pan', dat in het 

Grieks verwijst naar 'alles', en 'epidemie', dat 

verwijst naar een veel verspreide besmettelijke 

ziekte -

is er een die van tijd tot tijd tot grote heeft 

geleid

Zoals Shiller opmerkte, was het verhaal van 

de pandemie zelf een vorm van pandemie. 

We hebben



idealen van reinheid moeten verder gaan dan 

de schijn van reinheid in het perfect verpakte 

product en elk aspect van hoe wij erbij 

betrokken zijn

betrekking hebben op elkaar.

genoeg om 5G-basisstations af te branden. 

Maar zelfs als het een paar radeloze mensen, 

wier belangen in feite, rationaliteit en 

wetenschap mager zijn, ertoe brengt het gevoel 

te hebben dat ze zijn doorgedrongen tot een 

belangrijk kenmerk van de wereld, - voor de

omgeving - zoals een-

tijdgebruik plastic in

verbinding met voedsel - hebben de neiging om 

publieke ontsteltenis te veroorzaken. Het kan 

de rol zijn van een verhaal om de samenleving 

op een punt te 'corrigeren', en we kunnen zien 

dat er alternatieven voor plastic kunnen worden 

gevonden, deels vanwege de economische 

kracht van zo'n verhaal om de planeet te 

beschermen en dus onszelf en onze toekomst. .

Een café is misschien levensversnelling door 

zijn medicinale statistische impact, maar als je 

het hebt over de creatieve auteurs, muzikanten,

politici, filosofen,

technologie-enthousiastelingen en

mode mensen die voor

tientallen jaren nieuwe ontdekkingen gedaan in 

dialogen waarin ze als het ware 

ondergedompeld waren in tabaksrook, en toen 

was het voor hen duidelijk dat de ondeugd van 

roken - zoals het was voor Ian Fleming - dat 

levensverkorting zeker waard was.

Hun verhaal is natuurlijk dat diepte meer is

belangrijker dan lengte. De rookcafees 

waren een

belangrijke verdieping van de creatieve 

energie voor degenen die toen jong en levend 

waren, om die cafees te hebben, degenen die

plaatsen die precies op die manier werken; een 

manier die door de meeste cafés niet kon 

worden herhaald in de decennia na de 

uitroeiing van tabak uit openbare ruimtes in veel 

landen. Als gevolg hiervan, met het verwelken 

van de cafécultuur,

gelijktijdig met de groei van nieuwe digitale 

middelen voor sociale verbondenheid, de

fysieke ontmoetingen tussen

mensen namen een nieuw dieptepunt; leidend op 

termijn tot golven van subtiele problemen voor

populaties - de lijst is

lang en omvat bekende verschijnselen zoals 

obesitas en algemene vermoeidheid over het 

leven.

over de hele wereld zonder tabak, hebben de 

politici van de wereld ook bijgedragen aan de 

vernietiging van de stadscentra; mogelijk op zijn 

beurt leidend tot een enorm

toegenomen autogebruik leidt tot een 

veel serieuzere vorm van

milieuschade. Zo'n

contraproductiviteit komt

van manische concentratie op een enkel punt: 

en de reden waarom politici dit doen is dat ze 

denken dat ze 'begrepen worden' - een 

machts-truc

om na hun tijd de baas te blijven.

[vervolg]

Dit is niet bedoeld om een   moreel oordeel te 

vellen over het verhaal van de pandemie, noch 

over degenen die het hebben, hebben en 

koesteren. Net als Shiller kunnen we zeggen 

dat een verhaal al dan niet op feiten is 

gebaseerd. Het kan worden geanalyseerd in 

sub-

verhalen, en elk subverhaal in een aantal 

aannames, en sommige van deze aannames 

kunnen in feite een grond blijken te hebben en 

andere kunnen poppygock zijn.

Een verhaal kan ook een vleugje fanatieke 

veroordeling bevatten, zo ver in zijn opwinding 

om de wereld 'op te ruimen' dat de baby met 

het badwater naar buiten gaat. Dus, wanneer 

dezelfde Wereldgezondheidsorganisatie die 

momenteel waardevol advies heeft gegeven 

over hoeveel

seconden moeten worden besteed aan het 

wassen van de handen deed enkele decennia 

geleden wat werk aan tabak, misschien deden 

ze het 'te goed'. Net als goed

bekend, een aantal studies die gedeeltelijk 

werden geleid door vooraanstaande artsen 

die ook politici waren,

zoals Gro Harlem Brundtland, een 

voormalige

Noorse premier,

moedigde het verhaal aan

dat tabaksrook levens korter wordt en dat de 

echte ontwikkeling van onze steden betekent 

dat zulke giftige wolken uit alle ruimtes worden 

verdreven. Het verhaal van statistische 

levensverlenging leidde aldus

tot de verwijdering van een van de belangrijkste 

attracties van veel cultureel belangrijke

cafees in veel steden. Veel van deze culturele 

bakens zijn gedeeltelijk verdwenen als gevolg 

van de gerechtelijke kruistocht tegen roken. Dit 

leidde tot een verandering in de stad

bouwwerken, want deze met rook gevulde 

haarden van spirituele vuren konden niet 

worden verwijderd zonder het concept van de 

stad zelf te verminderen.

Door een verhaal als een verhaal te erkennen, 

zijn we bereid om uit hysterie te stappen en in 

een sfeer van meditatie en dialoog te komen.

Met een wereldwijd communicatiepatroon dat 

wordt gedomineerd door een paar digitale 

bedrijven, -

bedrijven die inderdaad een zakelijk belang 

hebben bij bepaalde verhalen en mythen

inclusief die van de gevaren van 

fysiek

nabijheid en blote voeten op cafétafels - we 

hebben ook een reden om wakker te worden

tegenverhalen en gaan

buiten de dichotomie van verhalen en 

tegen-

verhalen. Zeker,

mode drijft niet alleen mee en geeft de verhalen 

die het heden domineren in glorieuze termen 

weer; het is soms ook in staat om verhalen in te 

overstijgen

inspirerende manieren. Als onderdeel van 

deze opwinding is het gevoel van elegante 

schoonheid en fitte stijl waarnaar veel van 

degenen die in de mode werken, zoeken.

Als tegenverhaal van het verhaal van de

pandemie bouwt - zoals,

volgens Shiller's

theorie, het is gebonden aan - we zullen 

ontdekken dat het verhaal van gezondheid, 

vrijheid en individuele kracht en

schoonheid - inderdaad alle dingen

verbonden met het verhaal van mode - zal 

zijn

beïnvloed, in sommige opzichten subtiel, 

in sommige opzichten

voor de hand liggend. Voor sommigen zal het 

een viering zijn van de jeugd en 

'kudde-immuniteit' - dat door angsten los te 

laten en erop te vertrouwen dat het leven zich 

ontvouwt in hippie-achtige vrijheid, de

sterke punten van individuen worden 

opgebouwd en ziekten zullen worden 

afgeweerd. Voor anderen zal het het inzicht zijn 

dat, in een wereld die volgens ecologische 

denkers zoals Jane Goddall,

gekenmerkt als min of meer 'overbevolkt', de

complottheorieën zijn helemaal geen 

betekenisvolle tegenverhalen - en dus ook

kan in het algemeen niet de rol van een 

tegenverhaal op zich nemen in de economie 

of in de mode, of dit nu op macroscopisch 

niveau is of op het niveau van kleine 

bedrijven.

Laten we ons eraan herinneren dat, op 

het niveau dat Shiller onderzoekt

verhalen, heeft een echt tegenverhaal zelden

alles wat te maken heeft met de zogenaamde 

'complottheorie'.

Een complottheorie is dat alleen maar een 

tegenverhaal

werkt voor een fanatiek paar. Omdat er 

bijvoorbeeld 5G-telefoonbasisstations zijn 

gebouwd in hetzelfde jaar waarin het 

COVID-19-virus zich verspreidt, voeden 

sommige

samenzweringstheorie dat de 

5G-basisstations echt de bron zijn van 

COVID-19. Hoewel de meesten humor in zo'n 

belachelijk standpunt zien, is het voor 

sommigen reden

We begonnen met het vertellen van Shiller's 

herinnering dat een verhaal niet alleen een 

verhaal is: een verhaal, meer dan het verhaal, 

zegt

iets over de wereld - of beweert dat te doen. 

Een verhaal impliceert meestal

ook een moreel oordeel. Dus bijvoorbeeld 

wanneer we ons in een fase bevinden waarin 

een van de vele verhalen over 

milieubewustzijn zich bevindt

dominant, dan zeker

dingen die als negatief worden gezien 

voor de

Een verhaal, zoals het zuiveren van de lucht 

van tabak, geleid door de moderne 

geneeskunde, kan een perfecte basis hebben 

voor een bepaald soort statistisch feit over 

bepaalde soorten gezondheid, en toch kan het 

gaten bevatten waarin andere vormen van

belangrijke feiten zijn

volledig genegeerd. Door

het fanatiek implementeren van het

benadering om lucht te krijgen
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