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Preview film “A Journey into the Land of the 4th Dimension” 
 
intro – Gaston Meskens – uitgesproken op 17 april 2014 in The AnteRoom 
 

 
Value of statistical life (de waarde van een statistisch mensenleven) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
 
De value of statistical life is een economische factor die gebruikt wordt in beslissingen rond 
gezondheidsrisico’s. De VSL wordt berekend als een willingness to pay, een ‘bereidheid tot betalen’ 
om een risico te verminderen. 
 
Stel dat je in een situatie zit waarin je 3 kansen op 100 hebt om van iets te sterven, en dat je bereid 
zou zijn om 10000 euro te betalen om die kans te verminderen tot 2 kansen op 100. Dat zou 
betekenen dat  je vindt dat jouw leven 1000000 euro waard is. 
 
Klinkt abstract. Voorbeeld: een autoverkoper zegt: deze auto heeft een sterkere carrosserie, en de 
fabrikant heeft berekend dat je maar 2 kansen op 100 hebt in plaats van 3 op 100 om te sterven in 
een frontale botsing, maar hij kost wel 10000 euro meer. 
 
Maar dat is theorie, want in de praktijk maken autofabrikanten auto’s liefst niet overdreven sterk, 
want dat kost geld, en je wint er niet speciaal klanten mee. De realiteit is dat de politiek hen 
bepaalde voorschriften oplegt, waartegen zij lobbyen. De aanvaardbare meerkost en dus de 
aanvaardbare veiligheid die de fabrikant, de politiek en de verzekeringsmaatschappij afspreken 
wordt bepaald op wat wij, de klanten in principe bereid zouden zijn om meer te betalen. 
 
Op die manier worden er values of statistical life berekend voor auto’s, voor flessenwater waarbij de 
fabrikant moet zorgen dat er zo weinig mogelijk kankerverwekkend arseen in zit, en voor sigaretten. 
 
De waarde van een statistisch mensenleven wordt dus vooral bepaald door hoe rijk iemand is. Maar 
de VSL wordt ook gebruikt om het loon voor risicovolle jobs te berekenen. In theorie krijg je voor een 
job met een hoog risico ook meer betaald. Maar in de praktijk is het natuurlijk andersom: de 
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risicojobs gaan naar arme mensen die bereid zijn om de jobs te doen die rijke mensen helemaal niet 
willen doen. 
 
In theorie is de waarde van een statistisch mensenleven in een ontwikkelingsland dus kleiner omdat 
arme mensen minder geld beschikbaar hebben om een bepaald risico te verminderen. In de praktijk 
geldt natuurlijk het omgekeerde: arme mensen zijn bereid om grotere risico’s te aanvaarden voor 
meer geld. Zie de onaanvaardbare werkomstandigheden in de klerenfabrieken en leerlooierijen in 
bangladesh. 
 
Rational choice theory / game theory 
 
De value of statistical life is een belangrijk element in rational choice theory of game theory. Game 
theory is de studie van wiskundige modellen van conflict en samenwerking tussen intelligente 
rationele mensen. Het kernidee van game theory is dat in eender welke onzekere risicovolle situatie 
waar een groep mensen bij betrokken is, elk rationeel individu voor- en nadelen zal afwegen en altijd 
keuzes zal maken waar hij of zij maximum voordeel uit haalt. 
 
Klinkt logisch, maar game theory negeert het feit dat de meeste situaties in het echte leven niet 
simpelweg kunnen gereduceerd worden tot oefeningen in het afwegen van voor- en nadelen. De 
reden is dat de meeste van die oefeningen gewoon te complex zijn en dat ons persoonlijk en sociaal 
leven altijd bepaald wordt door waarden die mensen eigenlijk niet willen gebruiken in zo’n 
oefeningen: vrijheid, gezondheid, vriendschap, liefde, de natuur, … 
 
En daarnaast is er het simpele feit dat wij mensen niet altijd logisch denken in termen van voor- en 
nadeel. Game theory is niet in staat om zogenaamd irrationeel gedrag in rekening te brengen dat 
typisch menselijk is: vluchten, dwalen, sabotage of zelfvernietiging, maar ook altruisme, en 
zelfopoffering, 
 
Rational choice theory is de wetenschap van het onthechte cynisme dat vandaag de politiek en de 
markt verpest en het militaire aparaat in stand houdt. Economen leveren aan de politiek en de markt 
dus modellen waarin een mens gereduceerd wordt tot een simplistisch ééndimensionaal wezen. Het 
probleem is niet alleen het feit dat er manipulatiemachines aan de gang zijn. Het moderne 
technische idee dat we alleen zouden moeten rekening houden met dingen die berekenbaar zijn 
infecteert  vandaag bijna alle aspecten van onze cultuur. Zelfs religieus fundamentalisme wordt 
gecounterd met rationele waarheidstheorieën. Voorbij het fundamentalisme zijn het net de dingen 
die niet berekenbaar zijn die ons mens maken en het leven de moeite waard maken. 
 
Film “A Journey into the Land of the 4th Dimension” 
 
De roman A Journey into the Land of the 4th Dimension is surrealistische science-fiction. Met het 
boek was Gaston de Pawlowski avant garde, want de rode draad doorheen h omdat hij kritisch was 
over de beloftes van de moderne wetenschap op een moment dat die volop de economie en de 
politiek begon te dienen. 
 
In die zin is de film een ode aan de rationele perplexiteit. We zien drie rational choice theory 
wetenschappers die een maatschappijtheorie opgesteld hebben die ze gaan voorstellen op een 
conferentie (de VN conferentie duurzame ontwikkeling in Rio). Het probleem is dat ze zelf twijfelen 
aan hun eigen theorie, maar omdat ze gewoon zijn om via de wiskunde te praten kunnen ze aan 
elkaar niet uitleggen waarom ze niet meer in hun theorie geloven. Ze komen aan in rio en zwerven 
door de stad, en gaan uiteindelijk toch proberen om via drie seances hun probleem op te lossen. Ze 
komen uiteindelijk aan op de plaats van de conferentie, maar te laat. Het hotel is leeg, maar dat 
vinden ze niet erg. 
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Laat ons eindigen met de woorden van Gaston de Pawlowski zelf.  
 
When we set out for the land of the 4th dimension 
science appeared to us, justly, to be open to criticism, 
for it aspired to impose itself on the only real and complete certainty, 
superior to man and subjugating him. 
 
But since we have attained the sole unique and continuous reality 
and have followed the development of thought as it invents the world, 
our point of view has been inverted? 
 
The Individual, seen as superior to the Unity, 
has regained control and science appears to us as his most subtle servant, 
as a purely speculative method of analytical abstraction, 
permitting understanding but not creating, 
which remains the most personal and the most original hypothesis 
of the human personality. 
 
All mystery is henceforth in us, 
all imagination superior to the universal consciousness, good or evil, 
solely dependent on our will. 
 
Sole inventors of the world, 
we live in a magnificent fairyland 
in which the humblest objects are thoughts 
and the greatest individuals are souls. 
 
Since the consciousness of the world is within us, 
let us learn how to laugh at appearances 
let us learn, above else, how to conduct ourselves internally 
like immortal heroes, and no longer as men. 
 
 
 


